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Pakeitimas 57
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 58
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) iš Komisijos įverčių, apskaičiuotų 
remiantis įmonių lygmens duomenimis, 
matyti, kad dėl COVID-19 pandemijos 
susidarę nuosavo kapitalo atkūrimo 
poreikiai 2020 m. galėtų siekti apie 
720 mlrd. EUR. Jei izoliavimo priemonės 
būtų taikomos ilgiau, nei numatyta dabar, 
arba jei jas vėl reikėtų taikyti dėl 
atsinaujinusio protrūkio, šis skaičius galėtų 
būti dar didesnis. Neišsprendus šių kapitalo 
trūkumo problemų, mažesnio investavimo 
ir didesnio nedarbo laikotarpis gali 
užsitęsti. Kapitalo trūkumo poveikis 
įvairiuose sektoriuose ir valstybėse narėse 
bus nevienodas, todėl bendrojoje rinkoje 
atsiras skirtumų. Šią problemą dar labiau 
apsunkina tai, kad labai skiriasi valstybių 
narių pajėgumas teikti valstybės pagalbą;

(1) atsižvelgiant į Komisijos 2020 m. 
pavasario ekonominę prognozę, iš 
Komisijos įverčių, apskaičiuotų remiantis 
įmonių lygmens duomenimis, matyti, kad 
dėl COVID-19 pandemijos susidarę 
nuosavo kapitalo atkūrimo poreikiai 
2020 m. galėtų siekti apie 720 mlrd. EUR. 
Jei izoliavimo priemonės būtų taikomos 
ilgiau, nei numatyta dabar, arba jei jas vėl 
reikėtų taikyti dėl atsinaujinusio protrūkio, 
šis skaičius galėtų būti gerokai didesnis. 
Be to, Komisijos 2020 m. vasaros 
ekonominėje prognozėje numatoma, kad 
2020 m. ES ekonomika gerokai labiau 
susitrauks, o 2021 m. atsigaus ne taip 
tvirtai, kaip buvo numatyta iš pradžių, ir 
tai lems dar didesnį nuosmukį su 
didesniais skirtumais. Pagal testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų, 
pagal kurį numatoma, kad 2020 m. BVP 
augs -15,5 proc., tiesioginis poveikis visų 
Sąjungoje įsteigtų (biržinių ir nebiržinių) 
bendrovių nuosavam kapitalui galėtų 
padidėti iki 1,2 trln. EUR. Neišsprendus 
šių kapitalo trūkumo problemų, mažesnio 
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investavimo ir daug didesnio nedarbo 
laikotarpis užsitęs. Kapitalo trūkumo 
poveikis įvairiuose sektoriuose ir 
valstybėse narėse bus nevienodas, todėl 
bendrojoje rinkoje atsiras net didesnių 
skirtumų. Šią problemą dar labiau 
apsunkina tai, kad labai skiriasi valstybių 
narių pajėgumas teikti valstybės pagalbą;

Or. en

Pakeitimas 59
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) iš Komisijos įverčių, apskaičiuotų 
remiantis įmonių lygmens duomenimis, 
matyti, kad dėl COVID-19 pandemijos 
susidarę nuosavo kapitalo atkūrimo 
poreikiai 2020 m. galėtų siekti apie 
720 mlrd. EUR. Jei izoliavimo priemonės 
būtų taikomos ilgiau, nei numatyta dabar, 
arba jei jas vėl reikėtų taikyti dėl 
atsinaujinusio protrūkio, šis skaičius galėtų 
būti dar didesnis. Neišsprendus šių kapitalo 
trūkumo problemų, mažesnio investavimo 
ir didesnio nedarbo laikotarpis gali 
užsitęsti. Kapitalo trūkumo poveikis 
įvairiuose sektoriuose ir valstybėse narėse 
bus nevienodas, todėl bendrojoje rinkoje 
atsiras skirtumų. Šią problemą dar labiau 
apsunkina tai, kad labai skiriasi valstybių 
narių pajėgumas teikti valstybės pagalbą;

(1) iš Komisijos įverčių, apskaičiuotų 
remiantis įmonių lygmens duomenimis, 
matyti, kad dėl nacionalinių ir regioninių 
izoliavimo priemonių ekonominio 
poveikio reaguojant į COVID-19 
pandemiją atsiradę nuosavo kapitalo 
atkūrimo poreikiai 2020 m. galėtų siekti 
apie 720 mlrd. EUR. Jei izoliavimo 
priemonės būtų taikomos ilgiau, nei 
numatyta ar būtina dabar, arba jei jas vėl 
reikėtų taikyti dėl atsinaujinusio protrūkio, 
šis skaičius galėtų būti dar didesnis. 
Neišsprendus šių kapitalo trūkumo 
problemų, gali užsitęsti mažesnio 
investavimo laikotarpis, atsirasti daugiau 
spekuliacinių investicijų, nes investuotojai 
ir toliau ieškos pelno rinkoje, o dėl to gali 
susidaryti turto kainų burbulai ir padidėti 
nedarbas. Kapitalo trūkumo poveikis 
įvairiuose sektoriuose ir valstybėse narėse 
bus nevienodas, todėl, be jau esančių 
pražūtingų bendros valiutos padarinių, 
bendrojoje rinkoje atsiras dar daugiau 
skirtumų. Padėtį dar labiau apsunkina tai, 
kad institucinė struktūra ir viešųjų išlaidų 
kultūra valstybėse narėse labai skiriasi;
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Or. en

Pakeitimas 60
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) iš Komisijos įverčių, apskaičiuotų 
remiantis įmonių lygmens duomenimis, 
matyti, kad dėl COVID-19 pandemijos 
susidarę nuosavo kapitalo atkūrimo 
poreikiai 2020 m. galėtų siekti apie 
720 mlrd. EUR. Jei izoliavimo priemonės 
būtų taikomos ilgiau, nei numatyta dabar, 
arba jei jas vėl reikėtų taikyti dėl 
atsinaujinusio protrūkio, šis skaičius galėtų 
būti dar didesnis. Neišsprendus šių 
kapitalo trūkumo problemų, mažesnio 
investavimo ir didesnio nedarbo laikotarpis 
gali užsitęsti. Kapitalo trūkumo poveikis 
įvairiuose sektoriuose ir valstybėse narėse 
bus nevienodas, todėl bendrojoje rinkoje 
atsiras skirtumų. Šią problemą dar labiau 
apsunkina tai, kad labai skiriasi valstybių 
narių pajėgumas teikti valstybės pagalbą;

(1) iš Komisijos įverčių, apskaičiuotų 
remiantis įmonių lygmens duomenimis, 
matyti, kad dėl COVID-19 pandemijos 
susidarę nuosavo kapitalo atkūrimo 
poreikiai 2020 m. galėtų siekti apie 
720 mlrd. EUR. Jei izoliavimo priemonės 
būtų taikomos ilgiau, nei numatyta dabar, 
arba jei jas vėl reikėtų taikyti dėl 
atsinaujinusio protrūkio, šis skaičius galėtų 
būti dar didesnis. Jei valstybių narių 
suverenitetas ekonomikos ir finansų 
srityse bus ribotas, dėl šio kapitalo 
trūkumo mažesnio investavimo ir didesnio 
nedarbo laikotarpis gali užsitęsti;

Or. en

Pakeitimas 61
Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) iš Komisijos įverčių, apskaičiuotų 
remiantis įmonių lygmens duomenimis, 
matyti, kad dėl COVID-19 pandemijos 
susidarę nuosavo kapitalo atkūrimo 
poreikiai 2020 m. galėtų siekti apie 
720 mlrd. EUR. Jei izoliavimo priemonės 

(1) iš Komisijos įverčių, apskaičiuotų 
remiantis įmonių lygmens duomenimis, 
kurių šaltinis turi būti tinkamai nurodytas 
ir tinkamai atskleistas visuomenei, matyti, 
kad dėl COVID-19 pandemijos susidarę 
nuosavo kapitalo atkūrimo poreikiai 
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būtų taikomos ilgiau, nei numatyta dabar, 
arba jei jas vėl reikėtų taikyti dėl 
atsinaujinusio protrūkio, šis skaičius galėtų 
būti dar didesnis. Neišsprendus šių kapitalo 
trūkumo problemų, mažesnio investavimo 
ir didesnio nedarbo laikotarpis gali 
užsitęsti. Kapitalo trūkumo poveikis 
įvairiuose sektoriuose ir valstybėse narėse 
bus nevienodas, todėl bendrojoje rinkoje 
atsiras skirtumų. Šią problemą dar labiau 
apsunkina tai, kad labai skiriasi valstybių 
narių pajėgumas teikti valstybės pagalbą;

2020 m. galėtų siekti apie 720 mlrd. EUR. 
Jei izoliavimo priemonės būtų taikomos 
ilgiau, nei numatyta dabar, arba jei jas vėl 
reikėtų taikyti dėl atsinaujinusio protrūkio, 
šis skaičius galėtų būti dar didesnis. 
Neišsprendus šių kapitalo trūkumo 
problemų, mažesnio investavimo ir 
didesnio nedarbo laikotarpis gali užsitęsti. 
Kapitalo trūkumo poveikis įvairiuose 
sektoriuose ir valstybėse narėse bus 
nevienodas, todėl bendrojoje rinkoje atsiras 
skirtumų. Šią problemą dar labiau 
apsunkina tai, kad labai skiriasi valstybių 
narių pajėgumas teikti valstybės pagalbą;

Or. en

Pakeitimas 62
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) iš Komisijos įverčių, apskaičiuotų 
remiantis įmonių lygmens duomenimis, 
matyti, kad dėl COVID-19 pandemijos 
susidarę nuosavo kapitalo atkūrimo 
poreikiai 2020 m. galėtų siekti apie 
720 mlrd. EUR. Jei izoliavimo priemonės 
būtų taikomos ilgiau, nei numatyta dabar, 
arba jei jas vėl reikėtų taikyti dėl 
atsinaujinusio protrūkio, šis skaičius galėtų 
būti dar didesnis. Neišsprendus šių kapitalo 
trūkumo problemų, mažesnio investavimo 
ir didesnio nedarbo laikotarpis gali 
užsitęsti. Kapitalo trūkumo poveikis 
įvairiuose sektoriuose ir valstybėse narėse 
bus nevienodas, todėl bendrojoje rinkoje 
atsiras skirtumų. Šią problemą dar labiau 
apsunkina tai, kad labai skiriasi valstybių 
narių pajėgumas teikti valstybės pagalbą;

(1) iš Komisijos įverčių, apskaičiuotų 
remiantis įmonių lygmens duomenimis, 
matyti, kad dėl COVID-19 pandemijos 
susidarę nuosavo kapitalo atkūrimo 
poreikiai 2020 m. galėtų siekti apie 
720 mlrd. EUR. Jei izoliavimo priemonės 
būtų taikomos ilgiau, nei numatyta dabar, 
arba jei jas vėl reikėtų taikyti dėl 
atsinaujinusio protrūkio, šis skaičius galėtų 
būti dar didesnis. Neišsprendus šių kapitalo 
trūkumo problemų, mažesnio investavimo, 
didesnio nedarbo ir dažnų įmonių 
bankrotų laikotarpis gali užsitęsti. Kapitalo 
trūkumo poveikis įvairiuose sektoriuose ir 
valstybėse narėse bus nevienodas, todėl 
bendrojoje rinkoje atsiras skirtumų. Šią 
problemą dar labiau apsunkina tai, kad 
labai skiriasi valstybių narių pajėgumas 
teikti valstybės pagalbą ir paramą 
mokumui;
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Or. en

Pakeitimas 63
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pagrindinis Mokumo palaikymo 
priemonės tikslas – išsaugoti darbo vietas 
ir užkirsti kelią plačiai paplitusioms verslo 
nesėkmėms Sąjungoje, kartu siekiant 
apsaugoti bendrąją rinką ir sustiprinti 
sanglaudą. ESIF finansavimu pagal 
mokumo palaikymo liniją bus tenkinami 
įmonių, kurios yra perspektyvios ilguoju 
laikotarpiu, tačiau dėl COVID-19 
pandemijos patiria mokumo riziką, 
rekapitalizavimo poreikiai. EIB turėtų 
siekti kuo labiau padidinti privačiųjų 
investicijų, sutelktų pagal Mokumo 
palaikymo priemonę, sumą, atsižvelgiant į 
tai, kad tai yra rinka grindžiama 
priemonė, kuri yra ESIF dalis, kad būtų 
patenkinti Sąjungos investicijų poreikiai, 
atsižvelgiant į didelius ekonominius 
iššūkius, kilusius dėl COVID-19 
pandemijos;

Or. en

Pakeitimas 64
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) siekdamas užtikrinti, kad skirstant 
investicijas būtų laikomasi šių principų, 
ESIF iniciatyvinis komitetas turės 
nustatyti geografinės koncentracijos 
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ribas. Kadangi padėtis sparčiai kinta, 
geografinės koncentracijos ribos gali būti 
peržiūrėtos atsižvelgiant į COVID-19 
pandemijos padarinių raidą visoje 
Sąjungoje. Šia rekapitalizavimo parama 
siekiama išvengti bendrosios rinkos 
susiskaidymo, kuris yra grindžiamas 
nacionalinių ekonomikų tarpusavio 
priklausomybe, kuri didelės sisteminės 
ekonomikos krizės atveju yra trūkumas;

Or. en

Pakeitimas 65
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) parama turėtų suteikti naujo 
likvidumo, t. y. paramą nuosavam 
kapitalui nuo pandemijos nukentėjusioms 
įmonėms, ir padėti įmonėms bei 
darbuotojams per krizę nepatiriant 
neigiamo šalutinio poveikio, susijusio su 
didėjančiu įmonių įsiskolinimu. Mokumo 
palaikymo priemonė turėtų būti 
orientuota į paramą įmonėms tose 
valstybėse narėse, kuriose valstybės 
pagalba buvo labiau ribota, siekiant 
užtikrinti simetriškesnį ekonomikos 
atsigavimą;

Or. en

Pakeitimas 66
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

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

(1a) jei nebus šalinami neigiami 
COVID-19 ekonominiai padariniai, jie 
gali pakenkti pastangoms Sąjungoje 
pasiekti klimato, energetikos ir aplinkos 
apsaugos tikslus. Mokumo palaikymo 
priemonė turėtų padėti užtikrinti 
nuolatinę pažangą siekiant šių tikslų;

Or. en

Pakeitimas 67
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) atsižvelgiant į Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos ir DVT, 
Mokumo palaikymo priemonė turėtų 
padėti integruoti klimato politikos 
veiksmus ir pasiekti 2021–2027 m. DFP 
50 proc. klimato aspekto integravimo 
tikslą, todėl ne mažiau kaip 50 proc. ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją turėtų būti skiriama projektų 
sudėtinėms dalims, kuriomis prisidedama 
prie klimato politikos veiksmų, remti, 
atsižvelgiant į tai, kad ne vėliau kaip iki 
2040 m. būtų užtikrintas poveikio klimatui 
neutralumas;

Or. en

Pakeitimas 68
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) remiantis Reglamentu [dėl Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonės] ir neviršijant juo skirtų išteklių, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal Europos 
strateginių investicijų fondo mokumo 
palaikymo liniją turėtų būti taikomos 
siekiant šalinti precedento neturintį 
COVID-19 krizės poveikį. Tokie 
papildomi ištekliai turėtų būti naudojami 
taip, kad būtų užtikrintas Reglamente 
[EURI] numatytų terminų laikymasis;

(2) remiantis Reglamentu [dėl Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonės] ir neviršijant juo skirtų išteklių, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal Europos 
strateginių investicijų fondo mokumo 
palaikymo liniją turėtų būti taikomos 
siekiant šalinti precedento neturintį 
nacionalinių ir regioninių izoliavimo 
priemonių poveikį reaguojant į COVID-
19 pandemiją. Tokie ištekliai turėtų būti 
naudojami taip, kad būtų užtikrintas 
Reglamente [EURI] numatytų terminų 
laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 69
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) remiantis Reglamentu [dėl 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonės] ir neviršijant juo skirtų 
išteklių, ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės pagal 
Europos strateginių investicijų fondo 
mokumo palaikymo liniją turėtų būti 
taikomos siekiant šalinti precedento 
neturintį COVID-19 krizės poveikį. Tokie 
papildomi ištekliai turėtų būti naudojami 
taip, kad būtų užtikrintas Reglamente 
[EURI] numatytų terminų laikymasis;

(2) siekiant spręsti įmonių, ypač MVĮ, 
kapitalo trūkumo ir jo poveikio 
investicijoms ir užimtumui problemą, 
turėtų būti kuo greičiau įgyvendintos 
tikslinės ir veiksmingos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės pagal Europos strateginių 
investicijų fondo mokumo palaikymo 
liniją, siekiant šalinti precedento neturintį 
socialinį ir ekonominį COVID-19 krizės 
poveikį;

Or. en

Pakeitimas 70
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Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2020 m. liepos 17–21 d. Europos 
Vadovų Tarybos išvadose Mokumo 
palaikymo priemonė nėra įtraukta į 
ekonomikos gaivinimo dokumentų rinkinį 
sudarančias priemones. Tai yra 
apgailėtinas valstybių ir vyriausybių 
vadovų sprendimas, kurį lėmė sprendimas 
sutelkti finansavimą pirmiausia į kitus 
tikslus. Vis dėlto daugelyje valstybių 
narių, ypač mažesnėse valstybėse narėse, 
kurių fiskaliniai pajėgumai yra labiau 
riboti, ir toliau reikės paramos, ypač MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 71
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) įmonės, kurios susiduria su 
likvidumo problemomis, gali neturėti 
galimybės gauti viešąją paramą ir tapti 
privataus kapitalo investuotojų iš trečiųjų 
šalių taikiniais. Tai kelia didelę grėsmę 
Europos ekonomikos stiprybei ir daugelio 
valstybių narių inovaciniams 
pajėgumams;

Or. en

Pakeitimas 72
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) mokios įmonės, galinčios atlaikyti 
likvidumo problemas, ir toliau susiduria 
su kitais iššūkiais, įskaitant kliūtis patekti 
į rinką ir reguliavimo naštą, dėl kurių 
toms įmonėms ir toliau kyla žlugimo 
rizika, jei ekonomikos atsigavimas sulėtės;

Or. en

Pakeitimas 73
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2d) atsižvelgiant į tai, kad svarbu 
užtikrinti Europos bendrovių, turto ir 
inovacinių pajėgumų konkurencinę 
padėtį, taip pat į poreikį remti valstybes 
nares visoje Sąjungoje remiant jų 
nacionalinę ekonomiką ir plečiant 
bendrąją rinką, pasiūlymas dėl Mokumo 
palaikymo priemonės tebėra aktuali 
intervencija, jei būtų nustatyta, kad reikia 
papildomų priemonių ekonomikos 
atsigavimui skatinti;

Or. en

Pakeitimas 74
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais COVID-19 pandemijos 

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais COVID-19 pandemijos 
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padariniais Sąjungoje, įmonėms, kurios 
patiria sunkumų dėl pandemijos sukeltos 
ekonomikos krizės ir negali gauti 
pakankamos paramos pasinaudodamos 
rinkos finansavimu arba priemonėmis, 
kurių ėmėsi valstybės narės, turėtų būti 
skubiai suteikta galimybė pasinaudoti 
parama mokumui pagal Mokumo 
palaikymo priemonę, kuri turėtų būti 
įtraukta kaip trečioji ESIF linija;

padariniais Sąjungoje, įmonėms, kurios 
patiria sunkumų dėl pandemijos sukeltos 
ekonomikos krizės ir negali gauti 
pakankamos paramos pasinaudodamos 
rinkos finansavimu arba priemonėmis, 
kurių ėmėsi valstybės narės, turėtų būti 
skubiai suteikta galimybė pasinaudoti 
parama mokumui pagal Mokumo 
palaikymo priemonę, kuri turėtų būti 
įtraukta kaip trečioji ESIF linija. Mokumo 
palaikymo priemonė turėtų būti 
orientuota tik į šį tikslą ir neturėtų būti 
susijusi su antriniais tikslais (pvz., 
mokesčių srityje);

Or. en

Pakeitimas 75
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais COVID-19 pandemijos 
padariniais Sąjungoje, įmonėms, kurios 
patiria sunkumų dėl pandemijos sukeltos 
ekonomikos krizės ir negali gauti 
pakankamos paramos pasinaudodamos 
rinkos finansavimu arba priemonėmis, 
kurių ėmėsi valstybės narės, turėtų būti 
skubiai suteikta galimybė pasinaudoti 
parama mokumui pagal Mokumo 
palaikymo priemonę, kuri turėtų būti 
įtraukta kaip trečioji ESIF linija.

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais COVID-19 pandemijos 
padariniais Sąjungoje, įmonėms, kurios 
patiria sunkumų dėl pandemijos sukeltos 
ekonomikos krizės ir negali gauti 
pakankamos paramos pasinaudodamos 
rinkos finansavimu ir (arba) skolų 
finansavimu arba priemonėmis, kurių 
ėmėsi valstybės narės, turėtų būti skubiai 
suteikta galimybė pasinaudoti parama 
mokumui pagal Mokumo palaikymo 
priemonę, kuri turėtų būti įtraukta kaip 
trečioji ESIF linija. Ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti turizmo sektoriui, kuris dėl 
COVID-19 pandemijos patyrė sunkių 
ekonominių padarinių;

Or. en

Pakeitimas 76
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Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais COVID-19 pandemijos 
padariniais Sąjungoje, įmonėms, kurios 
patiria sunkumų dėl pandemijos sukeltos 
ekonomikos krizės ir negali gauti 
pakankamos paramos pasinaudodamos 
rinkos finansavimu arba priemonėmis, 
kurių ėmėsi valstybės narės, turėtų būti 
skubiai suteikta galimybė pasinaudoti 
parama mokumui pagal Mokumo 
palaikymo priemonę, kuri turėtų būti 
įtraukta kaip trečioji ESIF linija;

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais ir socialiniais COVID-19 
pandemijos padariniais Sąjungoje, 
įmonėms, kurios patiria sunkumų dėl 
pandemijos sukeltos ekonomikos krizės, 
taip pat labai mažoms ir mažoms 
įmonėms, kurios anksčiau patyrė 
sunkumų, kurie dar padidėjo dėl 
pandemijos, ir kurios negali gauti 
pakankamos paramos pasinaudodamos 
rinkos finansavimu arba priemonėmis, 
kurių ėmėsi valstybės narės, turėtų būti 
skubiai suteikta galimybė pasinaudoti 
parama mokumui pagal Mokumo 
palaikymo priemonę, kuri turėtų būti 
įtraukta kaip trečioji ESIF linija;

Or. en

Pakeitimas 77
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais COVID-19 pandemijos 
padariniais Sąjungoje, įmonėms, kurios 
patiria sunkumų dėl pandemijos sukeltos 
ekonomikos krizės ir negali gauti 
pakankamos paramos pasinaudodamos 
rinkos finansavimu arba priemonėmis, 
kurių ėmėsi valstybės narės, turėtų būti 
skubiai suteikta galimybė pasinaudoti 
parama mokumui pagal Mokumo 
palaikymo priemonę, kuri turėtų būti 

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais COVID-19 pandemijos 
padariniais Sąjungoje, įmonėms, kurios 
patiria sunkumų dėl pandemijos sukeltos 
ekonomikos krizės, kurių 
rekapitalizavimas pasirodytų esąs būtinas 
ir kurios negali gauti pakankamos 
paramos, kuri vis dar turi būti įrodyta 
bendruose kriterijuose, pasinaudodamos 
rinkos finansavimu arba priemonėmis, 
kurių ėmėsi valstybės narės, turėtų būti 
skubiai suteikta galimybė pasinaudoti 
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įtraukta kaip trečioji ESIF linija. parama mokumui pagal Mokumo 
palaikymo priemonę, kuri turėtų būti 
įtraukta kaip trečioji ESIF linija;

Or. en

Pakeitimas 78
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais COVID-19 pandemijos 
padariniais Sąjungoje, įmonėms, kurios 
patiria sunkumų dėl pandemijos sukeltos 
ekonomikos krizės ir negali gauti 
pakankamos paramos pasinaudodamos 
rinkos finansavimu arba priemonėmis, 
kurių ėmėsi valstybės narės, turėtų būti 
skubiai suteikta galimybė pasinaudoti 
parama mokumui pagal Mokumo 
palaikymo priemonę, kuri turėtų būti 
įtraukta kaip trečioji ESIF linija.

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais COVID-19 pandemijos 
padariniais Sąjungoje, įmonėms, ypač 
MVĮ, kurios patiria sunkumų dėl 
pandemijos sukeltos ekonomikos krizės ir 
negali gauti pakankamos paramos 
pasinaudodamos rinkos finansavimu arba 
priemonėmis, kurių ėmėsi valstybės narės, 
turėtų būti skubiai suteikta galimybė 
pasinaudoti parama mokumui pagal 
Mokumo palaikymo priemonę, kuri turėtų 
būti įtraukta kaip trečioji ESIF linija;

Or. en

Pakeitimas 79
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais COVID-19 pandemijos 
padariniais Sąjungoje, įmonėms, kurios 
patiria sunkumų dėl pandemijos sukeltos 
ekonomikos krizės ir negali gauti 
pakankamos paramos pasinaudodamos 
rinkos finansavimu arba priemonėmis, 

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais COVID-19 pandemijos 
padariniais Sąjungoje, įmonėms, ypač 
MVĮ, kurios patiria sunkumų dėl 
pandemijos sukeltos ekonomikos krizės ir 
negali gauti pakankamos paramos 
pasinaudodamos rinkos finansavimu arba 
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kurių ėmėsi valstybės narės, turėtų būti 
skubiai suteikta galimybė pasinaudoti 
parama mokumui pagal Mokumo 
palaikymo priemonę, kuri turėtų būti 
įtraukta kaip trečioji ESIF linija.

priemonėmis, kurių ėmėsi valstybės narės, 
turėtų būti skubiai suteikta galimybė 
pasinaudoti parama mokumui pagal 
Mokumo palaikymo priemonę, kuri turėtų 
būti įtraukta kaip trečioji ESIF linija;

Or. en

Pakeitimas 80
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais COVID-19 pandemijos 
padariniais Sąjungoje, įmonėms, kurios 
patiria sunkumų dėl pandemijos sukeltos 
ekonomikos krizės ir negali gauti 
pakankamos paramos pasinaudodamos 
rinkos finansavimu arba priemonėmis, 
kurių ėmėsi valstybės narės, turėtų būti 
skubiai suteikta galimybė pasinaudoti 
parama mokumui pagal Mokumo 
palaikymo priemonę, kuri turėtų būti 
įtraukta kaip trečioji ESIF linija;

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais nacionalinių ir regioninių 
izoliavimo priemonių, taikomų reaguojant 
į COVID-19 pandemiją Sąjungoje, 
padariniais, įmonėms, kurios patiria 
sunkumų dėl kovai su pandemija skirtų 
izoliavimo priemonių ir negali gauti 
pakankamos paramos pasinaudodamos 
rinkos finansavimu arba priemonėmis, 
kurių ėmėsi valstybės narės, turėtų būti 
numatytas kompensavimo už žalą, kurią 
jos patyrė įvedus izoliavimo priemones 
arba joms pasitraukus iš rinkos, 
mechanizmas;

Or. en

Pakeitimas 81
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Mokumo palaikymo priemonės 
tikslas – padėti įmonėms įveikti šį 
sudėtingą laikotarpį, kad jos galėtų 
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atsigauti, išsaugoti užimtumo lygį ir 
atsverti tikėtinus bendrosios rinkos 
iškraipymus, atsižvelgiant į tai, kad ne 
visos įmonės iš esmės turi vienodas 
galimybes gauti rinkos finansavimą, o 
tam tikros valstybės narės gali neturėti 
pakankamai biudžeto lėšų, kad galėtų 
teikti tinkamą paramą įmonėms, kurioms 
jos reikia. Todėl galimybės taikyti 
įmonėms nacionalines mokumo 
palaikymo priemones įvairiose valstybėse 
narėse ir sektoriuose gali labai skirtis ir 
nulemti nevienodas sąlygas. Be to, 
kadangi yra didelė rizika, kad COVID-19 
protrūkio poveikis bus ilgalaikis ir tam 
tikru mastu nenuspėjamas, šis pajėgumo 
padėti perspektyvioms įmonėms trūkumas 
gali sukelti sisteminių iškraipymų ir naujų 
neatitikimų arba įtvirtinti esamus. 
Atsižvelgiant į stiprias Sąjungos 
ekonomikos sąsajas, ekonomikos 
nuosmukis vienoje Sąjungos dalyje arba 
konkrečiame sektoriuje turėtų neigiamą 
šalutinį poveikį tarpvalstybinėms tiekimo 
grandinėms arba kitiems sektoriams, taigi 
ir visai Sąjungos ekonomikai. Ir 
atvirkščiai – dėl tos pačios priežasties 
parama vienoje Sąjungos dalyje arba 
konkrečiame sektoriuje taip pat turėtų 
teigiamą šalutinį poveikį tarpvalstybinėms 
tiekimo grandinėms arba kitiems 
sektoriams, taigi ir visai Sąjungos 
ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 82
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Mokumo palaikymo priemonės 
tikslas – remti įmones nuosmukio 
laikotarpiu, kad būtų skatinamas 
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ekonomikos atsigavimas. Šiuo požiūriu 
itin svarbu užtikrinti užimtumo lygį visoje 
Sąjungoje. Be to, Mokumo palaikymo 
priemonė yra labai svarbi siekiant atsverti 
jau esamus bendrosios rinkos 
iškraipymus, nes kai kurios pagrindinės 
valstybės narės, turinčios mažesnį 
įsiskolinimą ir didesnes fiskalinio 
manevravimo galimybes, turi didelį 
pranašumą remdamos savo įmones, 
palyginti su labai įsiskolinusiomis 
periferinėmis šalimis. Atsižvelgiant į tai, 
kad dėl COVID-19 pandemijos poveikio 
gali padidėti atotrūkis tarp turtingesnių ir 
skurdesnių valstybių narių, Mokumo 
palaikymo priemonė turi būti parengta 
taip, kad būtų remiamos pastarosios ir 
skatinama konvergencija Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 83
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas MVĮ, atsižvelgiant į tai, kad jos 
sudaro daugiau kaip 99 proc. Sąjungos 
įmonių, o jų ekonominė vertė yra 
reikšminga ir labai svarbi. MVĮ ypač 
nukentėjo nuo COVID-19 krizės: 
pranešama, kad iki 90 proc. Sąjungos 
MVĮ patyrė ekonominį poveikį, visų pirma 
paslaugų, gamybos, statybos, turizmo ir 
kultūros bei kūrybos sektoriuose. 
Pagrindinis Mokumo palaikymo 
priemonės tikslas – išsaugoti darbo vietas 
MVĮ sektoriuje, kartu toliau skatinant 
konkurencingumą ir inovacijas, 
daugiausia dėmesio skiriant žaliajai ir 
skaitmeninei ekonomikai;
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Or. en

Pakeitimas 84
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Mokumo palaikymo priemonės 
tikslas – padėti perspektyvioms įmonėms 
įveikti šį sudėtingą laikotarpį, kad jos 
galėtų atsigauti, išsaugoti tvarų užimtumo 
lygį ir atsverti tikėtinus bendrosios rinkos 
iškraipymus;

Or. en

Pakeitimas 85
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Mokumo palaikymo priemone 
turėtų būti užtikrinama, kad teikiant 
viešąją paramą būtų išsaugomos darbo 
vietos, išvengta rinkos koncentracijos ir 
įmonės būtų skatinamos plėstis, 
atsižvelgiant į Europos žaliąjį kursą, 
naująją Europos pramonės strategiją ir 
Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją;

Or. en

Pakeitimas 86
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) pažymi, kad kuo ilgiau tęsiasi 
COVID-19 pandemija, tuo didesnė rizika 
kyla Europos įmonių, ypač MVĮ, 
tvarumui; mano, kad plintant pandemijai 
gali prireikti atsižvelgiant į mokumo 
palaikymo liniją padidinti ES garantiją, 
kad būtų galima spręsti dėl pandemijos 
kylančias nuolatines problemas;

Or. en

Pakeitimas 87
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. Jos 
turėtų vykdyti veiklą, kuria remiami šiame 
reglamente nurodyti tikslai. Jų verslo 
modelis turėtų būti perspektyvus ir, 
vertinant pagal valstybės pagalbos 
sistemą7, jos neturėjo būti susidūrusios su 
sunkumais dar 2019 m. pabaigoje. Parama 
turėtų būti skiriama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, veikiančioms 
tose valstybėse narėse ir tuose sektoriuose, 
kuriuos labiausiai paveikė COVID-19 krizė 
ir (arba) kuriuose galimybės gauti 
valstybės paramą mokumui yra mažesnės;

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės, kurių 
dauguma turėtų būti MVĮ, turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. Jos 
neturėtų priklausyti grupei, turinčiai 
patronuojamųjų įmonių, kuri nevykdo 
realios ekonominės veiklos šalyje, 
įtrauktoje į nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą, 
ir paramos teikimo laikotarpiu Sąjungoje 
turėtų vykdyti esminę veiklą. Bent dvejų 
metų laikotarpiui po pasinaudojimo 
schema jos taip pat turėtų sustabdyti 
dividendų paskirstymą, premijų mokėjimą 
ir akcijų atpirkimą. Jos turėtų vykdyti 
veiklą, kuria remiami šiame reglamente 
nurodyti tikslai. Jų verslo modelis turėtų 



PE655.933v01-00 22/135 AM\1211825LT.docx

LT

būti perspektyvus ir turintis penkis kartus 
mažesnį už jų kapitalą finansinį svertą, o 
vertinant pagal valstybės pagalbos sistemą, 
jos neturėjo būti susidūrusios su sunkumais 
dar 2019 m. pabaigoje, taip pat jos 
neturėtų būti susijusios su pinigų 
plovimu, terorizmo finansavimu, 
mokesčių vengimu, mokestiniu 
sukčiavimu ar mokesčių slėpimu ir 
neturėtų būti dalyvavusios tokiuose 
veiksmuose. Parama turėtų būti skiriama 
reikalavimus atitinkančioms įmonėms, 
veikiančioms tose valstybėse narėse ir 
tuose sektoriuose, kuriuos labiausiai 
paveikė COVID-19 krizė, kuriuose 
nedarbo rodikliai kyla ir (arba) kuriuose 
galimybės gauti valstybės paramą 
mokumui yra mažesnės. Parama įmonėms 
turėtų būti teikiama tik atsižvelgiant į 
numatomą su COVID-19 krize susijusių 
apskaitos nuostolių sumą;

_________________
7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

Or. en

Pakeitimas 88
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
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veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. Jos 
turėtų vykdyti veiklą, kuria remiami šiame 
reglamente nurodyti tikslai. Jų verslo 
modelis turėtų būti perspektyvus ir, 
vertinant pagal valstybės pagalbos 
sistemą7, jos neturėjo būti susidūrusios su 
sunkumais dar 2019 m. pabaigoje. Parama 
turėtų būti skiriama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, veikiančioms 
tose valstybėse narėse ir tuose sektoriuose, 
kuriuos labiausiai paveikė COVID-19 krizė 
ir (arba) kuriuose galimybės gauti 
valstybės paramą mokumui yra mažesnės;

veikti daugiausia Sąjungoje, t. y. joje 
turėtų vykdyti didelę dalį veiklos, vertinant 
personalo, gamybos, mokslinių tyrimų ir 
plėtros ar kitos verslo veiklos Sąjungoje 
požiūriu. Jos turėtų vykdyti veiklą, kuria 
remiami šiame reglamente nurodyti tikslai. 
Jų verslo modelis turėtų būti perspektyvus 
ir, vertinant pagal valstybės pagalbos 
sistemą7, jos neturėjo būti susidūrusios su 
sunkumais dar 2019 m. pabaigoje. Parama 
turėtų būti skiriama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, veikiančioms 
tose valstybėse narėse ir tuose sektoriuose, 
kuriuos labiausiai paveikė COVID-19 krizė 
ir (arba) kuriuose galimybės gauti 
valstybės paramą mokumui yra mažesnės. 
Siekiant užtikrinti jos papildomumą 
(nuosavo kapitalo finansavimas be ESIF 
paramos nebūtų buvęs vykdomas tokiu 
pačiu mastu), šia priemone taip pat bus 
atsižvelgiama į Europos nuosavo kapitalo 
rinkų skirtumus. Galiausiai būtų teisėta 
automatiškai neišskirti įmonių, kurios jau 
patyrė sunkumų, kaip apibrėžta valstybės 
pagalbos taisyklėse, prieš prasidedant 
pandemijai 2019 m. pabaigoje, ir kurios 
atsidurs blogesnėje padėtyje nei po 
COVID-19 nukentėjusios įmonės, nors ši 
apibrėžtis neturi įtakos įmonei, kuriai 
negrįžtamai kyla pavojus;

_________________ _________________
7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

Or. en

Pakeitimas 89
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. Jos 
turėtų vykdyti veiklą, kuria remiami šiame 
reglamente nurodyti tikslai. Jų verslo 
modelis turėtų būti perspektyvus ir, 
vertinant pagal valstybės pagalbos 
sistemą7, jos neturėjo būti susidūrusios su 
sunkumais dar 2019 m. pabaigoje. Parama 
turėtų būti skiriama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, veikiančioms 
tose valstybėse narėse ir tuose sektoriuose, 
kuriuos labiausiai paveikė COVID-19 krizė 
ir (arba) kuriuose galimybės gauti 
valstybės paramą mokumui yra mažesnės;

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. Jos 
turėtų vykdyti veiklą, kuria remiami šiame 
reglamente nurodyti tikslai. Jų verslo 
modelis turėtų būti perspektyvus ir, 
vertinant pagal valstybės pagalbos 
sistemą7, jos neturėjo būti susidūrusios su 
sunkumais dar 2019 m. pabaigoje. Parama 
taip pat turėtų būti skiriama iki 2020 m. 
pabaigos naujai įsteigtoms įmonėms, 
kurios dar 2019 m. pabaigoje įsigijo arba 
valdo sunkumų patiriančių įmonių turtą 
ar filialus pagal valstybės pagalbos 
sistemą, su sąlyga, kad pasikeitė 
vadovybė. Labai mažos arba mažosios 
įmonės, kurios dar 2019 m. gruodžio 31 d. 
buvo susidūrusios su sunkumais, taip pat 
turėtų atitikti reikalavimus, jei 
tenkinamos tam tikros sąlygos, nes jos 
atitinka reikalavimus valstybės pagalbai 
gauti pagal Laikinąją valstybės pagalbos 
priemonių sistemą7a. Parama turėtų būti 
skiriama reikalavimus atitinkančioms 
įmonėms, veikiančioms tose valstybėse 
narėse ir tuose sektoriuose, kuriuos 
labiausiai paveikė COVID-19 krizė ir 
(arba) kuriuose galimybės gauti valstybės 
paramą mokumui ir rinkos finansavimą 
yra mažesnės.

_________________ _________________
7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.
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7a 2020 m. kovo 20 d. Komisijos 
komunikatas dėl laikinosios valstybės 
pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai 
remti reaguojant į dabartinį COVID-19 
protrūkį, sistemos.

Or. en

Pakeitimas 90
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. Jos 
turėtų vykdyti veiklą, kuria remiami šiame 
reglamente nurodyti tikslai. Jų verslo 
modelis turėtų būti perspektyvus ir, 
vertinant pagal valstybės pagalbos 
sistemą7, jos neturėjo būti susidūrusios su 
sunkumais dar 2019 m. pabaigoje. Parama 
turėtų būti skiriama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, veikiančioms 
tose valstybėse narėse ir tuose sektoriuose, 
kuriuos labiausiai paveikė COVID-19 krizė 
ir (arba) kuriuose galimybės gauti 
valstybės paramą mokumui yra mažesnės;

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. 
Lengvatinių mokesčių jurisdikcijose 
registruotoms bendrovėms viešoji parama 
neturėtų būti teikiama. Jos turėtų vykdyti 
veiklą, kuria remiami šiame reglamente 
nurodyti tikslai. Jų verslo modelis turėtų 
būti perspektyvus ir, vertinant pagal 
valstybės pagalbos sistemą7, jos neturėjo 
būti susidūrusios su sunkumais dar 2019 m. 
pabaigoje. Parama turėtų būti skiriama 
reikalavimus atitinkančioms įmonėms, 
veikiančioms tose valstybėse narėse ir 
tuose sektoriuose, kuriuos labiausiai 
paveikė COVID-19 krizė ir (arba) kuriuose 
galimybės gauti valstybės paramą 
mokumui yra mažesnės. Be to, pagal šią 
programą remiamoms įmonėms turėtų 
būti draudžiama atleisti darbuotojus arba 
sumažinti darbo užmokestį;

_________________ _________________
7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 

7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
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kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

Or. en

Pakeitimas 91
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. Jos 
turėtų vykdyti veiklą, kuria remiami šiame 
reglamente nurodyti tikslai. Jų verslo 
modelis turėtų būti perspektyvus ir, 
vertinant pagal valstybės pagalbos 
sistemą7, jos neturėjo būti susidūrusios su 
sunkumais dar 2019 m. pabaigoje. Parama 
turėtų būti skiriama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, veikiančioms 
tose valstybėse narėse ir tuose sektoriuose, 
kuriuos labiausiai paveikė COVID-19 krizė 
ir (arba) kuriuose galimybės gauti 
valstybės paramą mokumui yra mažesnės;

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. Jos 
turėtų vykdyti veiklą, kuria remiami šiame 
reglamente nurodyti tikslai. Siekiant 
užtikrinti, kad paramą gautų tik tos 
įmonės, kurias iš tiesų paveikė COVID-19 
plitimas, paramą gaunančių įmonių 
verslo modelis turėtų būti perspektyvus ir 
jos turi sugebėti įrodyti, kad vertinant 
pagal valstybės pagalbos sistemą7, jos 
neturėjo būti susidūrusios su sunkumais dar 
2019 m. pabaigoje. Parama turėtų būti 
skiriama reikalavimus atitinkančioms 
įmonėms, veikiančioms tose valstybėse 
narėse ir tuose sektoriuose, kuriuos 
labiausiai paveikė COVID-19 krizė ir 
(arba) kuriuose galimybės gauti valstybės 
paramą mokumui yra mažesnės;

_________________ _________________
7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 

7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
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taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

Or. en

Pakeitimas 92
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. Jos 
turėtų vykdyti veiklą, kuria remiami šiame 
reglamente nurodyti tikslai. Jų verslo 
modelis turėtų būti perspektyvus ir, 
vertinant pagal valstybės pagalbos 
sistemą7, jos neturėjo būti susidūrusios su 
sunkumais dar 2019 m. pabaigoje. Parama 
turėtų būti skiriama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, veikiančioms 
tose valstybėse narėse ir tuose sektoriuose, 
kuriuos labiausiai paveikė COVID-19 krizė 
ir (arba) kuriuose galimybės gauti 
valstybės paramą mokumui yra mažesnės;

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. Jos 
turėtų vykdyti veiklą, kuria remiami šiame 
reglamente nurodyti tikslai. Jos turėtų būti 
ekonomiškai perspektyvios ilguoju 
laikotarpiu ir, vertinant pagal valstybės 
pagalbos sistemą7, jos neturėjo būti 
susidūrusios su sunkumais dar 2019 m. 
pabaigoje. Parama turėtų būti skiriama 
reikalavimus atitinkančioms įmonėms, 
veikiančioms tose valstybėse narėse ir 
tuose sektoriuose, kuriuos labiausiai 
paveikė COVID-19 krizė ir (arba) kuriuose 
galimybės gauti valstybės paramą 
mokumui yra mažesnės, kartu užtikrinant 
tolygų geografinį pasiskirstymą visoje 
Sąjungoje;

_________________ _________________
7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 

7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 



PE655.933v01-00 28/135 AM\1211825LT.docx

LT

18 punkte. 18 punkte.

Or. en

Pakeitimas 93
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. Jos 
turėtų vykdyti veiklą, kuria remiami šiame 
reglamente nurodyti tikslai. Jų verslo 
modelis turėtų būti perspektyvus ir, 
vertinant pagal valstybės pagalbos 
sistemą7, jos neturėjo būti susidūrusios su 
sunkumais dar 2019 m. pabaigoje. Parama 
turėtų būti skiriama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, veikiančioms 
tose valstybėse narėse ir tuose sektoriuose, 
kuriuos labiausiai paveikė COVID-19 krizė 
ir (arba) kuriuose galimybės gauti 
valstybės paramą mokumui yra mažesnės;

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos perspektyvios įmonės 
turėtų būti įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, 
t. y. jų registruota buveinė turėtų būti 
kurioje nors valstybėje narėje ir jos turėtų 
aktyviai veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų 
vykdyti didelę dalį veiklos, vertinant 
personalo, gamybos, mokslinių tyrimų ir 
plėtros ar kitos verslo veiklos Sąjungoje 
požiūriu. Jos turėtų vykdyti veiklą, kuria 
remiami šiame reglamente nurodyti tikslai. 
Jų verslo modelis turėtų būti perspektyvus 
ir, vertinant pagal valstybės pagalbos 
sistemą7, jos neturėjo būti susidūrusios su 
sunkumais dar 2019 m. pabaigoje. Parama 
turėtų būti skiriama tik reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, veikiančioms 
tose valstybėse narėse ir tuose sektoriuose, 
kuriuos labiausiai paveikė COVID-19 krizė 
ir kuriuose galimybės gauti valstybės 
paramą mokumui yra mažesnės;

_________________ _________________
7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

Or. en
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Pakeitimas 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. Jos 
turėtų vykdyti veiklą, kuria remiami šiame 
reglamente nurodyti tikslai. Jų verslo 
modelis turėtų būti perspektyvus ir, 
vertinant pagal valstybės pagalbos 
sistemą7, jos neturėjo būti susidūrusios su 
sunkumais dar 2019 m. pabaigoje. Parama 
turėtų būti skiriama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, veikiančioms 
tose valstybėse narėse ir tuose sektoriuose, 
kuriuos labiausiai paveikė COVID-19 krizė 
ir (arba) kuriuose galimybės gauti 
valstybės paramą mokumui yra mažesnės;

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. Jos 
turėtų vykdyti veiklą, kuria remiami šiame 
reglamente nurodyti tikslai. Jų verslo 
modelis turėtų būti perspektyvus ir, 
vertinant pagal valstybės pagalbos 
sistemą7, jos neturėjo būti susidūrusios su 
sunkumais dar 2019 m. pabaigoje. Parama 
turėtų būti skiriama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, veikiančioms 
tose valstybėse narėse ir tuose sektoriuose, 
kuriuos labiausiai paveikė COVID-19 krizė 
izoliavimo priemonių poveikio BVP 
atžvilgiu;

_________________ _________________
7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

7 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

Or. en

Pakeitimas 95
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) valdančioji taryba, atsižvelgdama į 
Komisijos nustatytus rodiklius ir 
metodiką, turėtų nustatyti konkrečias 
mokumo palaikymo linijos geografinės 
koncentracijos ribas, siekdama 
atitinkamai užtikrinti, kad didžioji dalis 
ES garantijos pagal Mokumo palaikymo 
priemonę būtų teikiama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms valstybėse narėse 
ir sektoriuose, kurie ekonomiškai 
labiausiai nukentėjo nuo COVID-19 
pandemijos, ir kad didžioji tos garantijos 
dalis būtų teikiama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms valstybėse 
narėse, kuriose galimybė gauti valstybės 
paramą mokumui yra labiausiai ribota. 
Komisijos nustatyti rodikliai ir metodika 
turėtų atitikti Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonei taikomą 
paskirstymo schemą1a.Ribos reguliariai 
peržiūrimos ir atnaujinamos, kad būtų 
atsižvelgta į pasikeitusį COVID-19 
ekonominį poveikį ir (arba) vėlesnes 
viruso bangas.
_________________
1a Tarybos reglamentas [], kuriuo 
nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonė ekonomikos 
atsigavimui po COVID-19 pandemijos 
paremti 

Or. en

Pakeitimas 96
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

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

(4a) valdančioji taryba, atsižvelgdama į 
Komisijos nustatytus rodiklius ir 
metodiką, turėtų nustatyti konkrečias 
mokumo palaikymo linijos geografinės ir 
sektorinės koncentracijos ribas, siekdama 
atitinkamai užtikrinti, kad didžioji dalis 
ES garantijos pagal Mokumo palaikymo 
priemonę būtų teikiama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms valstybėse narėse 
ir sektoriuose, kurie ekonomiškai 
labiausiai nukentėjo nuo COVID-19 
pandemijos, ir kad didžioji tos garantijos 
dalis būtų teikiama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms valstybėse 
narėse, kuriose galimybės gauti valstybės 
paramą mokumui ir rinkos finansavimą 
yra labiausiai ribotos. Laikui bėgant ribos 
gali būti atnaujinamos atsižvelgiant į 
COVID-19 poveikį;

Or. en

Pakeitimas 97
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) valdančioji taryba, atsižvelgdama į 
Komisijos nustatytus rodiklius ir 
metodiką, turėtų nustatyti konkrečias 
mokumo palaikymo linijos geografinės 
koncentracijos ribas, siekdama 
atitinkamai užtikrinti, kad ES garantija 
pagal Mokumo palaikymo priemonę būtų 
teikiama tik reikalavimus atitinkančioms 
įmonėms valstybėse narėse ir sektoriuose, 
kurie ekonomiškai labiausiai nukentėjo 
nuo COVID-19 pandemijos, ir kad 
garantija būtų teikiama tik reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms valstybėse 
narėse, kuriose galimybė gauti valstybės 
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paramą mokumui yra labiausiai ribota.

Or. en

Pakeitimas 98
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) pabrėžia, kad Mokumo palaikymo 
priemonė jokiu būdu neturėtų būti 
naudojama kaip nesąžininga valstybės 
pagalba valstybėms narėms, kurios per 
pastaruosius metus tinkamai nevaldė savo 
viešųjų finansų ir todėl turi mažiau 
biudžeto galimybių teikti valstybės 
pagalbą. Tai paskatintų valstybes nares 
nevykdyti patikimos biudžeto politikos, bet 
spekuliuoti būsimomis ES neatidėliotinos 
pagalbos programomis, kurias daugiausia 
finansuotų patikimos biudžeto politikos 
besilaikančios valstybės narės;

Or. en

Pakeitimas 99
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) mainais už įmonės 
rekapitalizavimą, būtiną krizei įveikti, ir 
siekiant teisingumo, įmonių, kurios 
naudojasi Mokumo palaikymo priemone, 
vadovai arba administratoriai turės 
apriboti savo fiksuotą 2020 ir 2021 m. 
atlygį, remdamiesi savo fiksuotu 2019 m. 
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atlygiu;

Or. en

Pakeitimas 100
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Komisija turėtų įtraukti aiškius 
pagal programą remiamų įmonių 
geografinio pasiskirstymo, sektorių 
sudėties ir dydžio prioritetus, teikdama 
paramą pagal Europos žaliąjį kursą, 
naująją Europos pramonės strategiją, 
Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją ir Europos socialinių teisių 
ramstį;

Or. en

Pakeitimas 101
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) pagal mokumo palaikymo liniją 
teikiama parama turėtų sudaryti sąlygas 
didesniam rizikos laipsniui nei įprastos 
EIB operacijos. Parama pagal Mokumo 
palaikymo priemonę turėtų būti teikiama 
tik veiklai, kuri dera su Sąjungos politika 
ir jos Sutartimi grindžiamomis 
pagrindinėmis vertybėmis;

Or. en
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Pakeitimas 102
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) įmonėms, kurios naudojasi ESIF 
finansavimu pagal mokumo palaikymo 
liniją, turėtų būti taikomi dividendų 
išmokėjimo ir vadovų darbo užmokesčio 
bei premijų apribojimai, taip pat šiuo 
laikotarpiu joms turėtų būti uždrausta 
vykdyti akcijų atpirkimą;

Or. en

Pakeitimas 103
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kad priemonė būtų kuo lankstesnė, 
pagal šią priemonę neturėtų būti 
numatytas geografinis lėšų paskirstymas;

Or. en

Pakeitimas 104
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) ESIF finansavimas pagal mokumo 
palaikymo liniją visų pirma turėtų būti 
skiriamas tiems sektoriams, kuriuose 
daugiausia įmonių susiduria su likvidumo 
problemomis ir apyvartinio kapitalo 
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trūkumu, kaip antai apgyvendinimo ir 
maitinimo paslaugų veikla, menas, 
pramogos ir poilsis, transportas, gamyba, 
startuoliai ir naujai įsteigtos įmonės, 
didmeninė ir mažmeninė prekyba;

Or. en

Pakeitimas 105
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) pagal „InvestEU“ reglamentą 
įsteigsimas Investicijų komitetas turėtų 
tapti atsakingas ir už ES garantijos 
teikimą pagal šį reglamentą;
(Perkelta iš 14 konstatuojamosios dalies.)

Or. en

Pakeitimas 106
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) atrinkdamas reikalavimus 
atitinkančias įmones, Investicijų 
komitetas turėtų tinkamai atsižvelgti į tai, 
ar nuo COVID-19 pandemijos protrūkio 
pradžios įmonė arba ES 
patronuojamosios įmonės 
patronuojančioji įmonė yra gavusi 
užsienio subsidijų;
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Or. en

Pakeitimas 107
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4d) valdančioji taryba turėtų nustatyti 
visus būtinus reikalavimus, susijusius su 
pagalbą gaunančios bendrovės kontrole, 
atsižvelgdama į visus aktualius viešosios 
tvarkos ar saugumo klausimus;

Or. en

Pakeitimas 108
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos investicijų bankui (EIB) 
suteikta ES garantija turėtų būti padidinta 
66 436 320 000 EUR, kad būtų galima 
sukurti trečiąją ESIF liniją – mokumo 
palaikymo liniją, pagal kurią turėtų būti 
teikiama parama mokumui;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 109
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos investicijų bankui (EIB) 
suteikta ES garantija turėtų būti padidinta 
66 436 320 000 EUR, kad būtų galima 
sukurti trečiąją ESIF liniją – mokumo 
palaikymo liniją, pagal kurią turėtų būti 
teikiama parama mokumui;

(5) Europos investicijų bankui (EIB) 
suteikta ES garantija turėtų būti padidinta 
66 436 320 000 EUR, kad būtų galima 
sukurti trečiąją ESIF liniją – mokumo 
palaikymo liniją, pagal kurią turėtų būti 
teikiama parama mokumui. EIB turėtų 
viešai skelbti visus duomenis apie 
finansuojamus projektus, kad būtų galima 
įvertinti jo investicijų ekonominį poveikį, 
poveikį aplinkai ir socialinį poveikį;

Or. fr

Pakeitimas 110
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos investicijų bankui (EIB) 
suteikta ES garantija turėtų būti padidinta 
66 436 320 000 EUR, kad būtų galima 
sukurti trečiąją ESIF liniją – mokumo 
palaikymo liniją, pagal kurią turėtų būti 
teikiama parama mokumui;

(5) Europos investicijų bankui (EIB) 
suteikta ES garantija turėtų būti padidinta 
66 436 320 000 EUR, kad būtų galima 
sukurti trečiąją ESIF liniją – mokumo 
palaikymo liniją, pagal kurią turėtų būti 
teikiama parama mokumui. Šį skaičių gali 
tekti dar labiau padidinti, atsižvelgiant į 
pandemijos plitimą ir iššūkius, kuriuos ji 
kelia Europos įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) atitinkamai turėtų būti padidinti 
ES garantijos atidėjiniai. Atsižvelgiant į 

Išbraukta.
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didelį investavimo ir finansavimo 
operacijų pagal mokumo palaikymo liniją 
rizikingumą, bendra ESIF atidėjinių 
norma turėtų būti pakeista į 45,8 %;

Or. en

Pakeitimas 112
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nedarant poveikio Tarybos 
prerogatyvoms įgyvendinant Stabilumo ir 
augimo paktą, visi valstybių narių įnašai, 
kuriuos valstybės narės arba 
nacionaliniai skatinamojo finansavimo 
bankai, priskiriami valdžios sektoriui arba 
veikiantys valstybės narės vardu, moka į 
ESIF, į temines ar daugiašales 
investavimo platformas, specialiosios 
paskirties įmones ar fondus bei kitas 
priemones, sukurtas įgyvendinant 
mokumo palaikymo liniją, Stabilumo ir 
augimo pakto tikslais iš esmės turėtų būti 
laikomi įprastomis valdžios sektoriaus 
išlaidomis ir jiems neturėtų būti taikomos 
jokios palankios sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 113
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) tikimasi, kad dėl ES garantijos 
sumos, kurią bus galima naudoti pagal 
mokumo palaikymo liniją, realiojoje 

(7) tikimasi, kad dėl ES garantijos 
sumos, kurią bus galima naudoti pagal 
mokumo palaikymo liniją, realiojoje 
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ekonomikoje bus sutelkta iki 
300 000 000 000 EUR investicijų;

ekonomikoje bus sutelkta iki 
300 000 000 000 EUR investicijų. 
Parlamentas turės peržiūrėti šios paramos 
rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 114
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, kad skirtingoms 
valstybėms narėms reikalingi skirtingi 
sprendimai, paramos teikimo būdai turėtų 
būti lankstūs. Jie, be kita ko, turėtų apimti 
EIB grupės finansavimą arba garantijas 
esamiems nepriklausomai valdomiems 
fondams ar specialiosios paskirties 
įmonėms, kurie savo ruožtu investuoja į 
reikalavimus atitinkančias įmones, arba 
investavimą į tuos fondus ar įmones. Be to, 
parama galėtų būti teikiama per naujai 
įsteigtus nepriklausomai valdomus fondus, 
įskaitant tik pradedančias veiklą grupes, 
arba per specialiosios paskirties įmones, 
visų pirma – specialiai įsteigtas Europos, 
regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, kad 
pasinaudojant ES garantija būtų galima 
investuoti į reikalavimus atitinkančias 
įmones. ES garantija taip pat galėtų būti 
naudojama pagal valstybės pagalbos 
taisykles įgyvendinamai intervencinei 
nacionalinio skatinamojo finansavimo 
banko ar įstaigos priemonei, kuria kartu su 
privačiais investuotojais remiamos 
reikalavimus atitinkančios įmonės, 
garantuoti arba finansuoti. Turėtų būti 
vengiama nederamo konkurencijos 
iškraipymo vidaus rinkoje;

(8) atsižvelgiant į tai, kad skirtingoms 
valstybėms narėms reikalingi skirtingi 
sprendimai, paramos teikimo būdai turėtų 
būti lankstūs. Jie, be kita ko, turėtų apimti 
EIB grupės finansavimą arba garantijas 
esamiems nepriklausomai valdomiems 
fondams ar specialiosios paskirties EIB 
grupės ar nacionalinių skatinamojo 
finansavimo bankų ar įstaigų įsteigtoms 
įmonėms, kurie savo ruožtu investuoja į 
reikalavimus atitinkančias įmones, arba 
investavimą į tuos fondus ar įmones. Be to, 
parama galėtų būti teikiama per naujai 
įsteigtus nepriklausomai valdomus fondus, 
įskaitant tik pradedančias veiklą grupes, 
arba per specialiosios paskirties įmones, 
visų pirma – specialiai EIB grupės ar 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ar įstaigų įsteigtas Europos, 
regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, kad 
pasinaudojant ES garantija būtų galima 
investuoti į reikalavimus atitinkančias 
įmones. ES garantija taip pat galėtų būti 
naudojama pagal valstybės pagalbos 
taisykles įgyvendinamai bet kokiai 
tiesioginei intervencinei nacionalinio 
skatinamojo finansavimo banko ar įstaigos 
priemonei, kuria kartu su privačiais 
investuotojais remiamos reikalavimus 
atitinkančios įmonės, garantuoti arba 
finansuoti. Turėtų būti vengiama nederamo 
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konkurencijos iškraipymo vidaus rinkoje. 
Per vienus metus nuo Mokumo palaikymo 
priemonės taikymo pradžios ir trejus 
paskesnius metus Komisija turėtų įvertinti 
šios priemonės veiksmingumą ir 
tinkamumą siekiant jos pagrindinių 
tikslų, įskaitant jos poveikį Sąjungos 
klimato srities tikslų įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 115
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, kad skirtingoms 
valstybėms narėms reikalingi skirtingi 
sprendimai, paramos teikimo būdai turėtų 
būti lankstūs. Jie, be kita ko, turėtų apimti 
EIB grupės finansavimą arba garantijas 
esamiems nepriklausomai valdomiems 
fondams ar specialiosios paskirties 
įmonėms, kurie savo ruožtu investuoja į 
reikalavimus atitinkančias įmones, arba 
investavimą į tuos fondus ar įmones. Be to, 
parama galėtų būti teikiama per naujai 
įsteigtus nepriklausomai valdomus fondus, 
įskaitant tik pradedančias veiklą grupes, 
arba per specialiosios paskirties įmones, 
visų pirma – specialiai įsteigtas Europos, 
regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, kad 
pasinaudojant ES garantija būtų galima 
investuoti į reikalavimus atitinkančias 
įmones. ES garantija taip pat galėtų būti 
naudojama pagal valstybės pagalbos 
taisykles įgyvendinamai intervencinei 
nacionalinio skatinamojo finansavimo 
banko ar įstaigos priemonei, kuria kartu su 
privačiais investuotojais remiamos 
reikalavimus atitinkančios įmonės, 
garantuoti arba finansuoti. Turėtų būti 
vengiama nederamo konkurencijos 

(8) atsižvelgiant į tai, kad skirtingoms 
valstybėms narėms reikalingi skirtingi 
sprendimai, paramos teikimo būdai turėtų 
būti lankstūs. Tačiau paramą gaunančios 
įmonės turėtų įsipareigoti per atitinkamą 
laikotarpį neatleisti darbuotojų ir 
nemokėti dividendų. Be to, suteikta 
parama neturėtų kenkti Paryžiaus 
susitarimui. Jie, be kita ko, turėtų apimti 
EIB grupės finansavimą arba garantijas 
esamiems nepriklausomai valdomiems 
fondams ar specialiosios paskirties 
įmonėms, kurie savo ruožtu investuoja į 
reikalavimus atitinkančias įmones, arba 
investavimą į tuos fondus ar įmones. Be to, 
parama galėtų būti teikiama per naujai 
įsteigtus nepriklausomai valdomus fondus, 
įskaitant tik pradedančias veiklą grupes, 
arba per specialiosios paskirties įmones, 
visų pirma – specialiai įsteigtas Europos, 
regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, kad 
pasinaudojant ES garantija būtų galima 
investuoti į reikalavimus atitinkančias 
įmones. ES garantija taip pat galėtų būti 
naudojama pagal valstybės pagalbos 
taisykles įgyvendinamai intervencinei 
nacionalinio skatinamojo finansavimo 
banko ar įstaigos priemonei, kuria kartu su 
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iškraipymo vidaus rinkoje; privačiais investuotojais remiamos 
reikalavimus atitinkančios įmonės, 
garantuoti arba finansuoti. Turėtų būti 
vengiama nederamo konkurencijos 
iškraipymo vidaus rinkoje;

Or. fr

Pakeitimas 116
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, kad skirtingoms 
valstybėms narėms reikalingi skirtingi 
sprendimai, paramos teikimo būdai turėtų 
būti lankstūs. Jie, be kita ko, turėtų apimti 
EIB grupės finansavimą arba garantijas 
esamiems nepriklausomai valdomiems 
fondams ar specialiosios paskirties 
įmonėms, kurie savo ruožtu investuoja į 
reikalavimus atitinkančias įmones, arba 
investavimą į tuos fondus ar įmones. Be to, 
parama galėtų būti teikiama per naujai 
įsteigtus nepriklausomai valdomus 
fondus, įskaitant tik pradedančias veiklą 
grupes, arba per specialiosios paskirties 
įmones, visų pirma – specialiai įsteigtas 
Europos, regioniniu ar nacionaliniu 
lygmeniu, kad pasinaudojant ES garantija 
būtų galima investuoti į reikalavimus 
atitinkančias įmones. ES garantija taip pat 
galėtų būti naudojama pagal valstybės 
pagalbos taisykles įgyvendinamai 
intervencinei nacionalinio skatinamojo 
finansavimo banko ar įstaigos priemonei, 
kuria kartu su privačiais investuotojais 
remiamos reikalavimus atitinkančios 
įmonės, garantuoti arba finansuoti. Turėtų 
būti vengiama nederamo konkurencijos 
iškraipymo vidaus rinkoje;

(8) atsižvelgiant į tai, kad skirtingoms 
valstybėms narėms reikalingi skirtingi 
sprendimai, paramos teikimo būdai turėtų 
būti lankstūs. Jie, be kita ko, turėtų apimti 
EIB grupės finansavimą arba garantijas 
esamiems nepriklausomai valdomiems 
fondams ar specialiosios paskirties 
įmonėms, kurie savo ruožtu investuoja į 
reikalavimus atitinkančias įmones, arba 
investavimą į tuos fondus ar įmones. 
Pirmenybė turėtų būti teikiama EIB 
grupės teikiamai tiesioginei įmonių 
paramai. ES garantija taip pat galėtų būti 
naudojama pagal valstybės pagalbos 
taisykles įgyvendinamai intervencinei 
nacionalinio skatinamojo finansavimo 
banko ar įstaigos priemonei, kuria kartu su 
privačiais investuotojais remiamos 
reikalavimus atitinkančios įmonės, 
garantuoti arba finansuoti. Turėtų būti 
vengiama nederamo konkurencijos 
iškraipymo vidaus rinkoje;

Or. en
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Pakeitimas 117
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, kad skirtingoms 
valstybėms narėms reikalingi skirtingi 
sprendimai, paramos teikimo būdai turėtų 
būti lankstūs. Jie, be kita ko, turėtų apimti 
EIB grupės finansavimą arba garantijas 
esamiems nepriklausomai valdomiems 
fondams ar specialiosios paskirties 
įmonėms, kurie savo ruožtu investuoja į 
reikalavimus atitinkančias įmones, arba 
investavimą į tuos fondus ar įmones. Be to, 
parama galėtų būti teikiama per naujai 
įsteigtus nepriklausomai valdomus fondus, 
įskaitant tik pradedančias veiklą grupes, 
arba per specialiosios paskirties įmones, 
visų pirma – specialiai įsteigtas Europos, 
regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, kad 
pasinaudojant ES garantija būtų galima 
investuoti į reikalavimus atitinkančias 
įmones. ES garantija taip pat galėtų būti 
naudojama pagal valstybės pagalbos 
taisykles įgyvendinamai intervencinei 
nacionalinio skatinamojo finansavimo 
banko ar įstaigos priemonei, kuria kartu su 
privačiais investuotojais remiamos 
reikalavimus atitinkančios įmonės, 
garantuoti arba finansuoti. Turėtų būti 
vengiama nederamo konkurencijos 
iškraipymo vidaus rinkoje;

(8) atsižvelgiant į tai, kad skirtingoms 
valstybėms narėms reikalingi skirtingi 
sprendimai, ir siekiant užtikrinti, kad 
paramą būtų galima skirti reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms be biurokratinių 
sunkumų, paramos teikimo būdai turėtų 
būti lankstūs. Jie, be kita ko, turėtų apimti 
EIB grupės finansavimą arba garantijas 
esamiems nepriklausomai valdomiems 
fondams ar specialiosios paskirties 
įmonėms, kurie savo ruožtu investuoja į 
reikalavimus atitinkančias įmones, arba 
investavimą į tuos fondus ar įmones. Be to, 
parama galėtų būti teikiama per naujai 
įsteigtus nepriklausomai valdomus fondus, 
įskaitant tik pradedančias veiklą grupes, 
arba per specialiosios paskirties įmones, 
visų pirma – specialiai įsteigtas Europos, 
regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, kad 
pasinaudojant ES garantija būtų galima 
investuoti į reikalavimus atitinkančias 
įmones. ES garantija taip pat galėtų būti 
naudojama pagal valstybės pagalbos 
taisykles įgyvendinamai intervencinei 
nacionalinio skatinamojo finansavimo 
banko ar įstaigos priemonei, kuria kartu su 
privačiais investuotojais remiamos 
reikalavimus atitinkančios įmonės, 
garantuoti arba finansuoti. Turėtų būti 
vengiama nederamo konkurencijos 
iškraipymo vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, kad skirtingoms 
valstybėms narėms reikalingi skirtingi 
sprendimai, paramos teikimo būdai turėtų 
būti lankstūs. Jie, be kita ko, turėtų apimti 
EIB grupės finansavimą arba garantijas 
esamiems nepriklausomai valdomiems 
fondams ar specialiosios paskirties 
įmonėms, kurie savo ruožtu investuoja į 
reikalavimus atitinkančias įmones, arba 
investavimą į tuos fondus ar įmones. Be to, 
parama galėtų būti teikiama per naujai 
įsteigtus nepriklausomai valdomus fondus, 
įskaitant tik pradedančias veiklą grupes, 
arba per specialiosios paskirties įmones, 
visų pirma – specialiai įsteigtas Europos, 
regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, kad 
pasinaudojant ES garantija būtų galima 
investuoti į reikalavimus atitinkančias 
įmones. ES garantija taip pat galėtų būti 
naudojama pagal valstybės pagalbos 
taisykles įgyvendinamai intervencinei 
nacionalinio skatinamojo finansavimo 
banko ar įstaigos priemonei, kuria kartu su 
privačiais investuotojais remiamos 
reikalavimus atitinkančios įmonės, 
garantuoti arba finansuoti. Turėtų būti 
vengiama nederamo konkurencijos 
iškraipymo vidaus rinkoje;

(8) atsižvelgiant į tai, kad skirtingoms 
valstybėms narėms reikalingi skirtingi 
sprendimai, paramos teikimo būdai turėtų 
būti aiškūs ir nedviprasmiški. Jie, be kita 
ko, turėtų apimti EIB grupės finansavimą 
arba garantijas esamiems nepriklausomai 
valdomiems fondams ar specialiosios 
paskirties įmonėms, kurie savo ruožtu 
investuoja į reikalavimus atitinkančias 
įmones, arba investavimą į tuos fondus ar 
įmones. Be to, parama galėtų būti teikiama 
per naujai įsteigtus nepriklausomai 
valdomus fondus, įskaitant tik 
pradedančias veiklą grupes, arba per 
specialiosios paskirties įmones, visų pirma 
– specialiai įsteigtas Europos, regioniniu ar 
nacionaliniu lygmeniu, kad pasinaudojant 
ES garantija būtų galima investuoti į 
reikalavimus atitinkančias įmones. ES 
garantija taip pat galėtų būti naudojama 
pagal valstybės pagalbos taisykles 
įgyvendinamai intervencinei nacionalinio 
skatinamojo finansavimo banko ar įstaigos 
priemonei, kuria kartu su privačiais 
investuotojais remiamos reikalavimus 
atitinkančios įmonės, garantuoti arba 
finansuoti. Turėtų būti vengiama nederamo 
konkurencijos iškraipymo vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 119
Gunnar Beck, Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) pabrėžia, kad EIB yra valstybių 
narių bankas, o ne ES institucija; ir toliau 
yra visapusiškai įsipareigojęs užtikrinti 
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EIB ir jo valdybos narių 
nepriklausomumą priimant atitinkamus 
sprendimus dėl investicijų; atsisako bet 
kokio politinio kišimosi į jų investicijų 
portfelius ir strategijas;

Or. en

Pakeitimas 120
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kapitalo fondai, specialiosios 
paskirties įmonės, investavimo platformos 
ir nacionaliniai skatinamojo finansavimo 
bankai ir įstaigos turėtų teikti nuosavą arba 
kvazinuosavą kapitalą (pvz., kaip mišrias 
skolas, privilegijuotąsias akcijas arba 
konvertuojamąjį kapitalą) reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, išskyrus 
subjektus, kurių tikslas yra išpirkimas (arba 
pakeitimas kapitalu) siekiant išparduoti 
turtą dalimis;

(9) kapitalo fondai, specialiosios 
paskirties įmonės, investavimo platformos 
ir nacionaliniai skatinamojo finansavimo 
bankai ir įstaigos turėtų teikti nuosavą arba 
kvazinuosavą kapitalą (pvz., kaip mišrias 
skolas, privilegijuotąsias akcijas arba 
konvertuojamąjį kapitalą) reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, išskyrus 
subjektus, kurių tikslas yra išpirkimas (arba 
pakeitimas kapitalu) siekiant išparduoti 
turtą dalimis. Dėl viešosios paramos 
privačiajam sektoriui neišvengiamai kyla 
neatsakingo elgesio rizikos klausimas. 
Siekiant užkirsti kelią šiai rizikai, labai 
svarbu, kad paskatos būtų skaidrios ir 
suderinamos. Ilgalaikės nuosavo kapitalo 
priemonės atrodo tinkamos siekiant 
išvengti pernelyg didelio įmonių 
finansinio sverto ir išsaugoti finansinį 
stabilumą;

Or. en

Pakeitimas 121
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kapitalo fondai, specialiosios 
paskirties įmonės, investavimo platformos 
ir nacionaliniai skatinamojo finansavimo 
bankai ir įstaigos turėtų teikti nuosavą arba 
kvazinuosavą kapitalą (pvz., kaip mišrias 
skolas, privilegijuotąsias akcijas arba 
konvertuojamąjį kapitalą) reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, išskyrus 
subjektus, kurių tikslas yra išpirkimas (arba 
pakeitimas kapitalu) siekiant išparduoti 
turtą dalimis;

(9) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę užtikrinama, kad kapitalo 
fondai, specialiosios paskirties įmonės, 
investavimo platformos ir nacionaliniai 
skatinamojo finansavimo bankai ir įstaigos 
gali teikti nuosavą arba kvazinuosavą 
kapitalą (pvz., kaip mišrias skolas, 
privilegijuotąsias akcijas arba 
konvertuojamąjį kapitalą, 
subordinuotąsias paskolas ir kitas 
priemones, ypač tinkamas palaikyti MVĮ 
mokumą) reikalavimus atitinkančioms 
įmonėms, išskyrus subjektus, kurių tikslas 
yra išpirkimas (arba pakeitimas kapitalu) 
siekiant išparduoti turtą dalimis;

Or. en

Pakeitimas 122
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kapitalo fondai, specialiosios 
paskirties įmonės, investavimo platformos 
ir nacionaliniai skatinamojo finansavimo 
bankai ir įstaigos turėtų teikti nuosavą arba 
kvazinuosavą kapitalą (pvz., kaip mišrias 
skolas, privilegijuotąsias akcijas arba 
konvertuojamąjį kapitalą) reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, išskyrus 
subjektus, kurių tikslas yra išpirkimas (arba 
pakeitimas kapitalu) siekiant išparduoti 
turtą dalimis;

(9) kapitalo fondai, specialiosios 
paskirties įmonės, investavimo platformos 
ir nacionaliniai skatinamojo finansavimo 
bankai ir įstaigos turėtų teikti nuosavą 
kapitalą reikalavimus atitinkančioms 
įmonėms, išskyrus subjektus, kurių tikslas 
yra išpirkimas (arba pakeitimas kapitalu) 
siekiant išparduoti turtą dalimis, išskyrus 
kvazinuosavą kapitalą ir skolos 
finansavimą. Šios investicijos neturėtų 
būti nukreiptos į operacijas už Sąjungos 
ribų;

Or. en

Pakeitimas 123
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Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija. 
Taip pat turėtų būti remiama tarpvalstybinė 
veikla;

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais ir tikslais, 
pvz., Europos žaliuoju kursu, darnaus 
vystymosi tikslais, Paryžiaus susitarimu, 
principu „nedaryti reikšmingos žalos“, 
Europos socialinių teisių ramsčiu, 
teisinga pertvarka siekiant neutralaus 
anglies dioksido poveikio ekonomikos ne 
vėliau kaip iki 2050 m. ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija. 
Taip pat turėtų būti remiama tarpvalstybinė 
veikla;

Or. en

Pakeitimas 124
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija. 
Taip pat turėtų būti remiama tarpvalstybinė 
veikla;

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, visų pirma 
2030 ir 2050 m. klimato politikos tikslais, 
socialinių teisių ramsčiu ir darnaus 
vystymosi tikslais, taip pat su Europos 
žaliuoju kursu, naująja Europos pramonės 
strategija, Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategija ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija. 
Taip pat turėtų būti remiama tarpvalstybinė 
veikla;

Or. en
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Pakeitimas 125
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija. 
Taip pat turėtų būti remiama tarpvalstybinė 
veikla;

(10) Taip pat turėtų būti remiama 
tarpvalstybinė veikla;

Or. en

Pakeitimas 126
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija. 
Taip pat turėtų būti remiama tarpvalstybinė 
veikla;

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija. Dėl 
Sąjungos ekonomikos tarpusavio sąsajų 
parama tarpvalstybinei veiklai taip pat 
turėtų būti remiama tarpvalstybinė veikla 
siekiant užkirsti kelią galimam šalutiniam 
poveikiui ir kuo labiau padidinti 
tarpvalstybinių tiekimo grandinių naudą;

Or. en
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Pakeitimas 127
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija. 
Taip pat turėtų būti remiama tarpvalstybinė 
veikla;

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu, Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija, 
Tvarios ir skaitmeninės Europos MVĮ 
strategija ir naująja pramonės strategija, 
skirta žaliajai ir skaitmeninei Europai. 
Taip pat turėtų būti remiama tarpvalstybinė 
veikla;

Or. en

Pakeitimas 128
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija. 
Taip pat turėtų būti remiama tarpvalstybinė 
veikla;

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija, 
visuomenės sveikata ir visų pirma 
moksliniais tyrimais ar naujomis judumo 
galimybėmis, susijusiomis su vandenilio 
ateitimi. Taip pat turėtų būti remiama 
tarpvalstybinė veikla;

Or. en

Pakeitimas 129
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija. 
Taip pat turėtų būti remiama 
tarpvalstybinė veikla;

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija. 
Taip pat turėtų būti siekiama užtikrinti 
užimtumą ir remti tarpvalstybinę veiklą;

Or. en

Pakeitimas 130
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Luis Garicano, 
Stéphanie Yon-Courtin, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija. 
Taip pat turėtų būti remiama tarpvalstybinė 
veikla;

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų visapusiškai derėti su 
dabartiniais Sąjungos politikos prioritetais 
ir tikslais, pvz., Europos žaliuoju kursu ir 
Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategija. Taip pat turėtų būti remiama 
tarpvalstybinė veikla;

Or. en

Pakeitimas 131
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) stambios įmonės, kurios naudojasi 
Mokumo palaikymo priemone, turėtų būti 
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įpareigotos priimti privalomus 
pereinamojo laikotarpio planus, kuriuose 
būtų išdėstyta, kaip jos derina savo 
ekonominę veiklą su Sąjungos klimato 
srities ir aplinkos apsaugos tikslais. Šie 
pereinamojo laikotarpio planai turėtų 
apimti tinkamą valdymą, susijusį su 
tvarumo rizika, ir užtikrinti, kad visos 
būsimos kapitalo išlaidos būtų 
naudojamos tvariai ekonominei veiklai 
pagal ES sistemą siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas tvarioms 
investicijoms. Juose turėtų būti numatytas 
laipsniškas veiklos, dėl kurios daroma 
didelė žala bet kokiems aplinkos apsaugos 
tikslams, nutraukimas ir tokios veiklos 
pertvarkymas į neutralaus arba mažo 
poveikio veiklą per iš anksto nustatytą 
laikotarpį. Į planus taip pat turėtų būti 
įtrauktos kokybiškų darbo vietų 
išsaugojimo priemonės, lyčių lygybės ir 
įmonių socialinės atsakomybės tikslai. 
MVĮ turėtų būti taikomi supaprastinti ir 
proporcingi įpareigojimai;

Or. en

Pakeitimas 132
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) kad būtų išvengta bet kokio 
nenumatyto poveikio, turės būti įrodyta 
tarpvalstybinės veiklos pridėtinė vertė 
tiekimo grandinėms bendrojoje rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 133
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) įmonės, kurios naudojasi Mokumo 
palaikymo priemone, turėtų įsipareigoti 
užtikrinti ir įgyvendinti vienodą moterų ir 
vyrų darbo užmokestį už vienodos vertės 
darbą ir į savo pereinamojo laikotarpio 
planus turėtų įtraukti veiksmus, kuriais, 
kai būtina ir kiek įmanoma, pirmenybė 
būtų teikiama ankstyvam išėjimui į 
pensiją, trumpalaikiam darbui ar 
lygiavertėms priemonėms, o ne atleidimui 
iš darbo ir tolesniam darbo vietų 
lankstumo ir nesaugumo didinimui. 
Įmonės, kurios naudojasi Mokumo 
palaikymo priemone, taip pat turėtų 
įsipareigoti mokyti ir atitinkamai 
perkvalifikuoti darbuotojus siekiant 
pereiti prie žaliosios ir skaitmeninės 
ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 134
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, 
Anna Bonfrisco, Francesca Donato

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kad būtų galima greitai reaguoti į 
ekonomikos krizę, kurią sukėlė COVID-19 
pandemija, sprendimai dėl finansavimo ir 
investavimo operacijų pagal mokumo 
palaikymo liniją turėtų būti priimti iki 
2024 m. pabaigos, o dėl ne mažesnės kaip 
60 % finansavimo ir investavimo operacijų 
dalies – iki 2022 m. pabaigos;

(11) kad būtų galima greitai reaguoti į 
ekonomikos krizę, kurią sukėlė COVID-19 
pandemija, sprendimai dėl finansavimo ir 
investavimo operacijų pagal mokumo 
palaikymo liniją turėtų būti priimti iki 
2023 m. pabaigos, o dėl ne mažesnės kaip 
60 % finansavimo ir investavimo operacijų 
dalies – iki 2021 m. pabaigos;

Or. en
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Pakeitimas 135
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) bent 70 proc. ESIF finansavimo 
pagal mokumo palaikymo liniją turėtų 
būti skirta MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad galėtų teikti paramą Europos 
ekonomikai per Europos investicijų fondą 
(EIF), Komisija turėtų turėti galimybę 
dalyvauti viename ar keliuose galimuose 
EIF kapitalo didinimuose, kad EIF galėtų 
toliau remti Europos ekonomiką ir jos 
gaivinimą. Sąjunga turėtų turėti galimybę 
išlaikyti savo bendrą EIF kapitalo dalį. 
Peržiūrėtoje dabartinio laikotarpio 
daugiametėje finansinėje programoje tam 
turėtų būti numatytas pakankamas 
finansinis paketas;

(12) siekiant užtikrinti stabilų ir tvarų 
ekonomikos atsigavimą visoje Sąjungoje, 
reikėtų vengti politinio kišimosi priimant 
sprendimus dėl investicijų, todėl Komisijai 
neturėtų būti leidžiama dalyvauti viename 
ar keliuose galimuose Europos investicijų 
fondo (EIF) kapitalo didinimuose. Sąjunga 
turėtų palaipsniui ir sparčiai mažinti savo 
bendrą EIF kapitalo dalį;

Or. en

Pakeitimas 137
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad galėtų teikti paramą Europos 
ekonomikai per Europos investicijų fondą 
(EIF), Komisija turėtų turėti galimybę 
dalyvauti viename ar keliuose galimuose 
EIF kapitalo didinimuose, kad EIF galėtų 
toliau remti Europos ekonomiką ir jos 
gaivinimą. Sąjunga turėtų turėti galimybę 
išlaikyti savo bendrą EIF kapitalo dalį. 
Peržiūrėtoje dabartinio laikotarpio 
daugiametėje finansinėje programoje tam 
turėtų būti numatytas pakankamas 
finansinis paketas;

(12) kad galėtų teikti paramą Europos 
ekonomikai per Europos investicijų fondą 
(EIF), Komisija, gavusi Europos 
Parlamento nuomonę, turėtų turėti 
galimybę dalyvauti viename ar keliuose 
galimuose EIF kapitalo didinimuose, kad 
EIF galėtų toliau remti Europos ekonomiką 
ir jos gaivinimą. Sąjunga turėtų turėti 
galimybę išlaikyti savo bendrą EIF kapitalo 
dalį. Peržiūrėtoje dabartinio laikotarpio 
daugiametėje finansinėje programoje tam 
turėtų būti numatytas pakankamas 
finansinis paketas;

Or. en

Pakeitimas 138
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) siekiant išvengti galimų interesų 
konfliktų ir kuo labiau padidinti poveikį 
realiajai ekonomikai ir užimtumui, 
įmonėms, kurios gauna ESIF 
finansavimą pagal mokumo palaikymo 
liniją, garantijos laikotarpiu turėtų būti 
taikomi dividendų išmokėjimų, vadovybės 
atlyginimų ir akcijų atpirkimo 
apribojimai;

Or. en

Pakeitimas 139
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) siekiant išvengti piktnaudžiavimo 
ir kuo labiau padidinti poveikį realiajai 
ekonomikai ir užimtumui, Investicijų 
komitetas gali nustatyti laikinus 
išmokėjimo apribojimus įmonėms, į 
kurias investuojama ir kurios gauna 
ESIF finansavimą pagal mokumo 
palaikymo liniją;

Or. en

Pagrindimas

Pagal mokumo palaikymo liniją suteiktas kapitalas turėtų būti naudojamas siekiant užtikrinti 
įmonės išlikimą, todėl gali prireikti taikyti laikinus išmokėjimo apribojimus.

Pakeitimas 140
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) turėtų būti patvirtinta 
100 000 000 EUR suma, skirta investicijų 
fondams, specialiosios paskirties įmonėms 
ir investavimo platformoms steigti ir 
valdyti valstybėse narėse, visų pirma tose, 
kurių kapitalo fondų rinkos nėra 
išvystytos, ir pagal mokumo palaikymo 
liniją finansuojamų įmonių žaliajai 
pertvarkai ir skaitmeninei transformacijai 
remti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 141
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis



AM\1211825LT.docx 55/135 PE655.933v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) turėtų būti patvirtinta 
100 000 000 EUR suma, skirta investicijų 
fondams, specialiosios paskirties įmonėms 
ir investavimo platformoms steigti ir 
valdyti valstybėse narėse, visų pirma tose, 
kurių kapitalo fondų rinkos nėra išvystytos, 
ir pagal mokumo palaikymo liniją 
finansuojamų įmonių žaliajai pertvarkai ir 
skaitmeninei transformacijai remti;

(13) turėtų būti patvirtinta 
100 000 000 EUR suma, skirta investicijų 
fondams, specialiosios paskirties įmonėms 
ir investavimo platformoms steigti, valdyti 
ir stebėti valstybėse narėse, visų pirma 
tose, kurių kapitalo fondų rinkos nėra 
išvystytos, ir pagal mokumo palaikymo 
liniją finansuojamų įmonių žaliajai 
pertvarkai ir skaitmeninei transformacijai 
remti;

Or. en

Pakeitimas 142
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) turėtų būti patvirtinta 
100 000 000 EUR suma, skirta investicijų 
fondams, specialiosios paskirties įmonėms 
ir investavimo platformoms steigti ir 
valdyti valstybėse narėse, visų pirma tose, 
kurių kapitalo fondų rinkos nėra išvystytos, 
ir pagal mokumo palaikymo liniją 
finansuojamų įmonių žaliajai pertvarkai ir 
skaitmeninei transformacijai remti;

(13) turėtų būti patvirtinta 
150 000 000 EUR suma, skirta investicijų 
fondams, specialiosios paskirties įmonėms 
ir investavimo platformoms steigti ir 
valdyti valstybėse narėse, visų pirma tose, 
kurių kapitalo fondų rinkos nėra išvystytos, 
ir pagal mokumo palaikymo liniją 
finansuojamų įmonių žaliajai pertvarkai ir 
skaitmeninei transformacijai remti;

Or. en

Pakeitimas 143
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant užtikrinti atskaitomybę ES 
piliečiams, EIB turėtų Europos 
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Parlamentui ir Tarybai reguliariai teikti 
Mokumo palaikymo priemonės padarytos 
pažangos, poveikio ir veiklos ataskaitas, 
visų pirma apie atliktų veiksmų skaičių, 
geografinę bei sektorinę aprėptį ir 
socialinį poveikį, įskaitant aiškius 
nurodymus dėl bendros įmonėse, 
gaunančiose paramą mokumui, išlaikytų 
arba sukurtų darbo vietų dalies. Europos 
Parlamentui paprašius, valdančiosios 
tarybos pirmininkas ir vykdomasis 
direktorius turėtų dalyvauti klausymuose 
ir per nustatytą laiką atsakyti į klausimus. 
Komisija turėtų kasmet teikti ataskaitas 
apie garantijų fondo padėtį;

Or. en

Pakeitimas 144
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal „InvestEU“ reglamentą 
įsteigsimas Investicijų komitetas turėtų 
tapti atsakingas ir už ES garantijos 
teikimą pagal šį reglamentą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 145
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal „InvestEU“ reglamentą 
įsteigsimas Investicijų komitetas turėtų 

(14) pagal „InvestEU“ reglamentą 
įsteigsimas Investicijų komitetas turėtų 
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tapti atsakingas ir už ES garantijos teikimą 
pagal šį reglamentą;

tapti atsakingas ir už ES garantijos teikimą 
pagal šį reglamentą. Siekiant užtikrinti 
tinkamą praktinę patirtį ir pasirinkimą, 
turėtų būti įsteigtas specialus Mokumo 
palaikymo linijos pakomitetis;

Or. en

Pakeitimas 146
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) teikiant paramą pagal mokumo 
palaikymo liniją reikėtų įtraukti 
nuostatas, kuriomis užtikrinama, kad 
būtų dedamos pastangos siekiant užkirsti 
kelią mokesčių vengimui, pinigų 
plovimui, sukčiavimui ir piktnaudžiavimui 
jais ir kad būtų išlaikytas tinkamas vidaus 
rinkos veikimas. Todėl paramą gaunantys 
subjektai, finansų tarpininkai arba 
patvirtintos reikalavimus atitinkančios 
įmonės, vykdančios projektus pagal 
mokumo palaikymo liniją, negali būti 
akcininkų steigiami, registruojami ar 
kontroliuojami jurisdikcijose, įtrauktose į 
sąrašą pagal atitinkamą Sąjungos politiką 
dėl nebendradarbiaujančių jurisdikcijų, 
arba jurisdikcijose, nustatytose kaip 
didelės rizikos trečiosios valstybės, kurių 
nacionaliniai kovos su pinigų plovimu ir 
teroristų finansavimu režimai turi 
strateginių trūkumų pagal Direktyvą 
(ES) 2015/849. EIB turėtų pateikti 
reguliavimo ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie nuolatines 
priemones, kurių imamasi siekiant 
nustatyti sukčiavimo atvejus ir užkirsti 
jiems kelią;
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Or. en

Pakeitimas 147
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) EIB turėtų reguliariai teikti 
ataskaitas Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie Mokumo palaikymo 
priemonės įgyvendinimą, poveikį ir veiklą, 
kad būtų užtikrinta tinkama demokratinė 
atskaitomybė. EIB visų pirma turėtų 
pateikti išsamią informaciją apie įvykdytų 
operacijų skaičių, geografinę aprėptį 
visoje Sąjungoje, MVĮ teikiamos paramos 
sumą ir tai, kaip priemonė dera su 
Sąjungos prioritetais, kaip antai ES 
žaliasis kursas ir Europos skaitmeninės 
ateities kūrimo strategija. Europos 
Parlamentui paprašius, valdančiosios 
tarybos pirmininkas ir vykdomasis 
direktorius turėtų dalyvauti klausymuose 
ir per nustatytą laiką atsakyti į klausimus. 
Komisija turėtų kasmet teikti ataskaitas 
apie garantijų fondo padėtį;

Or. en

Pakeitimas 148
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant užtikrinti atskaitomybę ES 
piliečiams, EIB turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai reguliariai teikti 
Mokumo palaikymo priemonės padarytos 
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pažangos, poveikio ir veiklos ataskaitas, 
visų pirma apie atliktų veiksmų skaičių, 
geografinę bei sektorinę aprėptį ir 
socialinį poveikį, ypatingą dėmesį skiriant 
darbo vietoms, išsaugotoms dėl galimybės 
naudotis mokumo palaikymo linija. 
Europos Parlamentui paprašius, 
valdančiosios tarybos pirmininkas ir 
vykdomasis direktorius turėtų dalyvauti 
klausymuose ir per nustatytą laiką 
atsakyti į klausimus. Komisija turėtų 
kasmet teikti ataskaitas apie garantijų 
fondo padėtį;

Or. en

Pakeitimas 149
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant užtikrinti aukšto lygio 
demokratinę atskaitomybę ir skaidrumą, 
EIB turėtų parengti metinę lėšų 
panaudojimo pagal Mokumo palaikymo 
priemonę ataskaitą. Kompetentingo 
Europos Parlamento komiteto prašymu 
Valdančiosios tarybos pirmininkas ir 
vykdomasis direktorius turėtų būti 
pasirengę dalyvauti klausymuose ir 
pranešti apie priemonės įgyvendinimo 
padėtį;

Or. en

Pakeitimas 150
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) pagal mokumo palaikymo liniją 
teikiama parama turėtų aktyviai padėti 
išlaikyti aukščiausią įmanomą užimtumo 
lygį arba remti įmones, kurios, jei 
neįmanoma išlaikyti prieš pandemiją 
buvusio užimtumo lygio, turi aiškių 
galimybių persikvalifikuoti;

Or. en

Pakeitimas 151
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) siekiant išvengti bendrosios rinkos 
susiskaidymo ir užtikrinti tinkamą pagal 
mokumo palaikymo liniją garantuojamų 
investicijų paskirstymą, EIB grupė turėtų 
kasmet pateikti galutinių paramos gavėjų 
sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 152
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) siekiant papildyti neesmines šio 
reglamento nuostatas, susijusias su 
labiausiai ekonomiškai paveiktų valstybių 
narių ir sektorių bei valstybių narių, 
kuriose valstybės paramos mokumui 
galimybė yra labiau ribota, nustatymu, 
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pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų 
būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl 
jų taikymo rodiklių ir metodikos 
nustatymo. Komisijos nustatyti rodikliai ir 
metodika turėtų atitikti Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonei taikomą paskirstymo schemą. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais. 
Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Or. en

Pakeitimas 153
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
2 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) įmonės – kalbant su sąlyga, kad jų 
finansinio sverto lygis penkis kartus 
neviršija jų kapitalo  apie mokumo 
palaikymo liniją, įmonės, projektų įmonės, 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ir 
kitos teisinės struktūros.“;

9) įmonės – kalbant apie mokumo 
palaikymo liniją, įmonės, projektų įmonės, 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ir 
kitos valstybėse narėse įsteigtos teisinės 
struktūros, gerbiančios pagrindines 
Sąjungos vertybes ir teisinės valstybės 
principą.“;



PE655.933v01-00 62/135 AM\1211825LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 154
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
2 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) įmonės – kalbant apie mokumo 
palaikymo liniją, įmonės, projektų įmonės, 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ir 
kitos teisinės struktūros.“;

9) įmonės – kalbant apie mokumo 
palaikymo liniją, įmonės, MVĮ, projektų 
įmonės, viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės ir kitos teisinės struktūros.“;

Or. en

Pakeitimas 155
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybėje narėje įsisteigusių ir 
Sąjungoje veikiančių įmonių mokumą.“;

c) valstybėje narėje įsisteigusių 
įmonių, kurios didžiąją dalį savo veiklos 
vykdo Sąjungoje ir kurios nėra susijusios 
su mokesčių slėpimu ar vengimu, 
mokumą.“;

Or. en

Pakeitimas 156
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
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Reglamentas (ES) 2015/1017
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybėje narėje įsisteigusių ir 
Sąjungoje veikiančių įmonių mokumą.“;

c) valstybėje narėje įsisteigusių ir 
Sąjungoje veikiančių įmonių, mokumą, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ, kurioms 
turi būti skiriama ne mažiau kaip 50 proc. 
paramos.“;

Or. en

Pakeitimas 157
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybėje narėje įsisteigusių ir 
Sąjungoje veikiančių įmonių mokumą.“;

c) valstybėje narėje įsisteigusių ir 
Sąjungoje veikiančių įmonių, kurioms 
COVID-19 pandemija padarė neigiamą 
poveikį, mokumą.“;

Or. en

Pakeitimas 158
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybėje narėje įsisteigusių ir 
Sąjungoje veikiančių įmonių mokumą.“;

c) valstybėje narėje įsisteigusių ir 
Sąjungoje veikiančių įmonių, mokumą, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ.“;
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Or. en

Pakeitimas 159
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
4 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) operacijų, kurios remiamos ES 
garantija, kainų nustatymo, kuris turi 
atitikti EIB kainų nustatymo politiką; 
mokumo palaikymo linijos atveju gali būti 
susitarta dėl kitokios taikytinos tvarkos;“;

iv) operacijų, kurios remiamos ES 
garantija, kainų nustatymo, kuris turi 
atitikti EIB kainų nustatymo politiką;

Or. en

Pakeitimas 160
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
4 straipsnio 2 dalies a punkto v papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 4 straipsnio 2 dalies a punkto v 
papunktis keičiamas taip:

v) procedūrų, kuriomis, nedarant 
poveikio prie Europos Sąjungos sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
pridėtam protokolui Nr. 5 dėl Europos 
investicijų banko statuto ir jame 
nustatytoms prerogatyvoms, siekiama 
padėti sumažinti dėl EIB finansavimo ESIF 
lėšomis paramos gavėjo patiriamas 
operacijos finansavimo išlaidas, visų pirma 
prireikus moduliuojant atlygio už ES 
garantiją tvarką, ypač tokiais atvejais, kai 

„v) procedūrų, kuriomis, nedarant 
poveikio prie Europos Sąjungos sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
pridėtam protokolui Nr. 5 dėl Europos 
investicijų banko statuto ir jame 
nustatytoms prerogatyvoms, siekiama 
padėti sumažinti dėl EIB finansavimo ESIF 
lėšomis paramos gavėjo patiriamas 
operacijos finansavimo išlaidas, visų pirma 
prireikus moduliuojant atlygio už ES 
garantiją tvarką, ypač tokiais atvejais, kai 
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dėl sudėtingų finansų rinkos sąlygų būtų 
neįmanoma įgyvendinti perspektyvaus 
projekto arba prireikus sudaryti 
palankesnes sąlygas investavimo platformų 
steigimui arba projektų finansavimui 
sektoriuose ar srityse, kuriuose susidarė 
didelis rinkos nepakankamumas ar 
neoptimali investicijų aplinka, tokiu mastu, 
kad toks moduliavimas nedarytų didelio 
poveikio būtinam garantijų fondo atidėjinių 
finansavimui;

dėl sudėtingų finansų rinkos sąlygų būtų 
neįmanoma įgyvendinti perspektyvaus 
projekto arba prireikus sudaryti 
palankesnes sąlygas investavimo platformų 
steigimui arba įmonių ir projektų 
finansavimui sektoriuose ar srityse, 
kuriuose susidarė didelis rinkos 
nepakankamumas ar neoptimali investicijų 
aplinka, tokiu mastu, kad toks 
moduliavimas nedarytų didelio poveikio 
būtinam garantijų fondo atidėjinių 
finansavimui;

Or. en

(02015R1017)

Pakeitimas 161
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
5 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– parama fondams, specialiosios paskirties 
įmonėms, investavimo platformoms ar 
kitoms priemonėms pagal mokumo 
palaikymo liniją.

– parama fondams, specialiosios paskirties 
įmonėms, investavimo platformoms ar 
kitoms priemonėms pagal mokumo 
palaikymo liniją, ypač toms, kurios sudaro 
palankesnes sąlygas investicijoms 
valstybėse narėse ir sektoriuose, kuriuos 
labiausiai paveikė COVID-19 pandemija.

Or. en

Pakeitimas 162
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
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Reglamentas (ES) 2015/1017
5 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– parama fondams, specialiosios paskirties 
įmonėms, investavimo platformoms ar 
kitoms priemonėms pagal mokumo 
palaikymo liniją.

– parama fondams, specialiosios paskirties 
įmonėms, investavimo platformoms ar 
kitoms EIB grupės arba nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų 
nustatytoms priemonėms pagal mokumo 
palaikymo liniją.

Or. en

Pakeitimas 163
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a) 5 straipsnio 2 dalies pirma 
pastraipa iš dalies keičiama taip:

Vadovaudamasi II priede nustatytomis 
investavimo gairėmis, Valdančioji taryba 
koreguoja projektų portfelio sudėtį pagal 
sektorius ir valstybes, remdamasi nuolatine 
rinkos sąlygų pokyčių ir investicinės 
aplinkos stebėsena valstybėse narėse, 
siekdama padėti išspręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas, įskaitant 
problemas, kylančias dėl finansų rinkų 
fragmentacijos. Atlikdama tą koregavimą, 
Valdančioji taryba vengia taikyti 
rizikingesnę nei būtina strategiją.

„Vadovaudamasi II priede nustatytomis 
investavimo gairėmis, Valdančioji taryba 
koreguoja projektų portfelio sudėtį pagal 
sektorius ir valstybes, remdamasi nuolatine 
rinkos sąlygų pokyčių ir investicinės 
aplinkos stebėsena valstybėse narėse, 
siekdama padėti išspręsti rinkos 
nepakankamumo ir neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas, įskaitant 
problemas, kylančias dėl finansų rinkų 
fragmentacijos, ir mokumo palaikymo 
linijos tikslais atsižvelgti į besitęsiančios 
ar pasikartojančios COVID-19 
pandemijos poveikį. Atlikdama tą 
koregavimą, Valdančioji taryba vengia 
taikyti rizikingesnę nei būtina strategiją.“

Or. en
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(32015R1017)

Pakeitimas 164
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 5 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2a. Pagal mokumo palaikymo liniją 
Valdančioji taryba koreguoja projektų 
derinį, siekdama užtikrinti, kad pirmenybė 
dėl paramos būtų teikiama įmonėms, 
turinčioms didelį žaliosios ar 
skaitmeninės transformacijos potencialą.“

Or. en

Pakeitimas 165
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
6 straipsnio 1 dalies a punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau parama pagal mokumo palaikymo 
liniją teikiama tik tuo atveju, jei ji yra 
naudinga įmonėms, kurios, vertinant pagal 
valstybės pagalbos nuostatas8, 2019 m. 
pabaigoje dar nebuvo susidūrusios su 
sunkumais, tačiau paskui dėl krizės, kurią 
sukėlė COVID-19 pandemija, patiria didelę 
mokumo riziką;

Tačiau parama pagal mokumo palaikymo 
liniją teikiama tik tuo atveju, jei ji yra 
naudinga įmonėms, kurios, vertinant pagal 
valstybės pagalbos nuostatas8, 2019 m. 
pabaigoje dar nebuvo susidūrusios su 
sunkumais, tačiau paskui dėl krizės, kurią 
sukėlė COVID-19 pandemija, patiria didelę 
mokumo riziką, su sąlyga, kad jų 
finansinio sverto lygis penkis kartus 
neviršija jų kapitalo lygio.

Be to, parama pagal mokumo palaikymo 
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liniją teikiama tik toms įmonėms, kurios:
– priima planus pagal II priedo 6 skirsnio 
d punkte nurodytas gaires;
– laikosi būtiniausių apsaugos priemonių, 
nurodytų Reglamento (ES) 2020/852 
18 straipsnyje;
– nėra susijusios su pinigų plovimu, 
terorizmo finansavimu, mokesčių 
vengimu, mokestiniu sukčiavimu ar 
mokesčių slėpimu ir šiuo metu dėl to jų 
atžvilgiu nėra vykdomas tyrimas ar jos 
traukiamos baudžiamojon atsakomybėn; 
įmonės, kurių konsoliduota apyvarta 
viršija 750 000 000 EUR, parengia ir 
viešai paskelbia nemokamą ataskaitą, 
kurioje pateikiama Direktyvos 2013/36/ES 
89 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija;
– nepriklauso grupei, turinčiai 
patronuojamųjų įmonių, kuri nevykdo 
realios ekonominės veiklos šalyje, 
įtrauktoje į nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą;
– nemoka dividendų, rezervinių mokėjimų 
ar premijų arba neišperka akcijų bent 
dvejus metus po to, kai gavo paramą 
pagal Mokumo palaikymo priemonę;

_________________ _________________
8 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

8 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

Or. en

Pakeitimas 166
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017



AM\1211825LT.docx 69/135 PE655.933v01-00

LT

6 straipsnio 1 dalies a punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau parama pagal mokumo palaikymo 
liniją teikiama tik tuo atveju, jei ji yra 
naudinga įmonėms, kurios, vertinant pagal 
valstybės pagalbos nuostatas8, 2019 m. 
pabaigoje dar nebuvo susidūrusios su 
sunkumais, tačiau paskui dėl krizės, kurią 
sukėlė COVID-19 pandemija, patiria didelę 
mokumo riziką;

Tačiau parama pagal mokumo palaikymo 
liniją teikiama tik tuo atveju, jei ji yra 
naudinga įmonėms, kurios, vertinant pagal 
valstybės pagalbos nuostatas8, 2019 m. 
pabaigoje dar nebuvo susidūrusios su 
sunkumais, tačiau paskui dėl krizės, kurią 
sukėlė COVID-19 pandemija, patiria didelę 
mokumo riziką. Įmonės, gavusios 
prašymą, turi sugebėti įrodyti savo verslo 
modelio perspektyvumą iki 2019 m. 
pabaigos;

_________________ _________________
8 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

8 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

Or. en

Pakeitimas 167
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
6 straipsnio 1 dalies a punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau parama pagal mokumo palaikymo 
liniją teikiama tik tuo atveju, jei ji yra 
naudinga įmonėms, kurios, vertinant pagal 
valstybės pagalbos nuostatas8, 2019 m. 
pabaigoje dar nebuvo susidūrusios su 
sunkumais, tačiau paskui dėl krizės, kurią 
sukėlė COVID-19 pandemija, patiria didelę 
mokumo riziką;

Tačiau parama pagal mokumo palaikymo 
liniją teikiama tik tuo atveju, jei ji yra 
naudinga įmonėms, kurios, vertinant pagal 
valstybės pagalbos nuostatas8, yra 
finansiškai perspektyvios ilguoju 
laikotarpiu ir 2019 m. pabaigoje dar 
nebuvo susidūrusios su sunkumais, tačiau 
paskui dėl krizės, kurią sukėlė COVID-19 
pandemija, patiria didelę mokumo riziką;
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_________________ _________________
8 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

8 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

Or. en

Pakeitimas 168
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
6 straipsnio 1 dalies a punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau parama pagal mokumo palaikymo 
liniją teikiama tik tuo atveju, jei ji yra 
naudinga įmonėms, kurios, vertinant pagal 
valstybės pagalbos nuostatas8, 2019 m. 
pabaigoje dar nebuvo susidūrusios su 
sunkumais, tačiau paskui dėl krizės, kurią 
sukėlė COVID-19 pandemija, patiria didelę 
mokumo riziką;

Tačiau parama pagal mokumo palaikymo 
liniją teikiama tik tuo atveju, jei ji yra 
naudinga perspektyvioms įmonėms, kurios, 
vertinant pagal valstybės pagalbos 
nuostatas8, 2019 m. pabaigoje dar nebuvo 
susidūrusios su sunkumais, tačiau paskui 
dėl krizės, kurią sukėlė COVID-19 
pandemija, patiria didelę mokumo riziką;

_________________ _________________
8 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

8 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.

Or. en

Pakeitimas 169
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
6 straipsnio 1 dalies a punkto 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 6 straipsnio 1 dalies a punktas 
papildomas šia pastraipa:
„Komisija parengia atskirą rezultatų 
suvestinę, skirtą mokumo palaikymo 
linijai, kad būtų nustatyta fondų, 
specialiosios paskirties įmonių, 
investavimo platformų ar kitų EIB grupės 
arba nacionalinių skatinamojo 
finansavimo bankų ar įstaigų pagal 
mokumo palaikymo liniją nustatytų 
priemonių, skirtų potencialioms pagalbą 
gaunančioms įmonėms reitinguoti pagal 
mokumo palaikymo liniją, vertinimo 
sistema, kaip numatyta šio reglamento 
7 straipsnio 12 dalyje. Pagal Mokumo 
palaikymo priemonę parama skiriama tik 
toms įmonėms, kurios surenka minimalų 
balų skaičių bendrai ir už kiekvieną 
konkretų skirsnį. Tokia rezultatų 
suvestinė visų pirma suteikia pagrindą 
įvertinti II priedo 6 skirsnio d punkte 
nurodytus planus, taip pat standartinius 
finansinius koeficientus ir rodiklius, 
naudojamus įmonės komerciniam 
gyvybingumui ir perspektyvoms įvertinti. 
Rezultatų suvestinė, t. y. priemonė, kuria 
naudodamasis Investicijų komitetas 
sprendžia dėl prioritetų naudojant ES 
garantiją operacijoms, įskaitant paramą, 
kuri pagal mokumo palaikymo liniją 
teikiama konkrečioms įmonėms, 
turinčioms aukštesnius balus ir pridėtinę 
vertę, pasirašius projektą yra paskelbiama 
viešai. Į skelbimą neįtraukiama 
neskelbtina komercinė informacija. 
Fondai, specialiosios paskirties įmonės, 
investavimo platformos ar kitos EIB 
grupės arba nacionalinių skatinamojo 
finansavimo bankų ar įstaigų pagal 
mokumo palaikymo liniją nustatytos 
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priemonės paprastai teikia kvazinuosavo 
kapitalo priemones įmonėms, kurių 
vidutiniai arba žemi rodikliai viršija 
minimalią rodiklių, naudojamų įmonės 
finansiniam gyvybingumui ir 
perspektyvoms vertinti, ribą. Parama 
teikiama įmonėms, kurioms taikomas 
įpareigojimas skelbti nefinansinę 
informaciją pagal Direktyvos 2013/34/ES 
19a arba 29a straipsnį tokiomis kainomis 
ir sąlygomis, kuriomis įmonei 
nesuteikiamas pranašumas, ir 
paprastosios nuosavybės forma.“

Or. en

Pakeitimas 170
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a) 6 straipsnio 1 dalies b punktas iš 
dalies keičiamas taip:

b) atitinka Sąjungos politikos tikslus, 
įskaitant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo, ir kokybiškų darbo vietų kūrimo, 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos tikslus;

b) atitinka Sąjungos politikos tikslus, 
įskaitant pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo, kokybiškų darbo 
vietų kūrimo, ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos ir žaliosios bei 
skaitmeninės transformacijos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 171
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
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6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepaisant 2 dalies, pagal mokumo 
palaikymo liniją vykdant finansavimo ir 
investavimo operacijas finansų tarpininkų 
dalinės operacijos gali būti apribotos iki 
minimalaus dydžio.

3. Parama įmonėms teikiama tik 
atsižvelgiant į numatomą su COVID-19 
krize susijusių apskaitos nuostolių sumą.

Or. en

Pakeitimas 172
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepaisant 2 dalies, pagal mokumo 
palaikymo liniją vykdant finansavimo ir 
investavimo operacijas finansų tarpininkų 
dalinės operacijos gali būti apribotos iki 
minimalaus dydžio.

3. Nepaisant 2 dalies, pagal mokumo 
palaikymo liniją vykdant finansavimo ir 
investavimo operacijas finansų tarpininkų 
dalinės operacijos turi būti apribotos iki 
minimalaus dydžio.

Or. en

Pakeitimas 173
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7a) 7 straipsnio 2 dalis iš dalies 
keičiama taip:

2. ESIF susitarime numatoma, kad 
ESIF valdo Valdančioji taryba, kuri ES 
garantijos naudojimo tikslais, laikydamasi 

„2. ESIF susitarime numatoma, kad 
ESIF valdo lyčių pusiausvyrą užtikrinanti 
Valdančioji taryba, kuri ES garantijos 
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9 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų 
tikslų, nustato:

naudojimo tikslais, laikydamasi 9 
straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų 
tikslų, nustato:“

Or. en

Pakeitimas 174
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
7 straipsnio 7 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7a) 7 straipsnio 7 dalis iš dalies 
keičiama taip:

ESIF susitarime numatoma, kad ESIF 
veikia Investicijų komitetas, atsakingas už 
galimų projektų, atitinkančių ESIF 
investicijų politiką, nagrinėjimą ir paramos 
suteikiant ES garantiją EIB operacijoms, 
susijusioms su projektais, kurie atitinka 6 ir 
9 straipsnių reikalavimus, patvirtinimą, 
neatsižvelgiant į tokių projektų geografinę 
vietą, kaip numatyta 8 straipsnyje. Be to, 
Investicijų komitetas yra kompetentingas 
organas, tvirtinantis operacijas su 
investavimo platformomis ir nacionaliniais 
skatinamojo finansavimo bankais ar 
įstaigomis.

„ESIF susitarime numatoma, kad ESIF 
veikia Investicijų komitetas, atsakingas už 
galimų projektų, atitinkančių ESIF 
investicijų politiką, nagrinėjimą ir paramos 
suteikiant ES garantiją EIB operacijoms, 
susijusioms su projektais, kurie atitinka 6 ir 
9 straipsnių reikalavimus, patvirtinimą, 
neatsižvelgiant į tokių projektų geografinę 
vietą, kaip numatyta 8 straipsnyje, išskyrus 
projektus, susijusius su mokumo 
palaikymo linija, nes jų atveju geografinė 
vieta yra svarbus veiksnys, į kurį reikia 
atsižvelgti. Be to, Investicijų komitetas yra 
kompetentingas organas, tvirtinantis 
operacijas su investavimo platformomis ir 
nacionaliniais skatinamojo finansavimo 
bankais ar įstaigomis.“

Or. en

(32015R1017)

Pakeitimas 175
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Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
7 straipsnio 8 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) 7 straipsnio 8 dalyje po pirmos 
pastraipos įterpiama ši pastraipa:
„Kai reikalinga specifinė analizė ir 
ekspertinės žinios, Investicijų komitetui 
padeda specialus pakomitetis; įsigaliojus 
šiam reglamentui turėtų būti įsteigtas 
mokumo palaikymo klausimų 
pakomitetis.“

Or. en

Pakeitimas 176
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
7 straipsnio 8 dalies 3 pastraipos i punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7b) 7 straipsnio 8 dalies trečios 
pastraipos i punktas iš dalies keičiamas 
taip:

i) kultūros ir kūrybos sektoriai; „i) kultūros ir kūrybos sektoriai, 
įskaitant drabužių ir mados pramonę;“;

Or. en

Pakeitimas 177
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
7 straipsnio 8 dalies 3 pastraipos l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) 7 straipsnio 8 dalies trečia 
pastraipa papildoma šiuo punktu:
„la) turizmas ir apgyvendinimo paslaugų 
sektorius;“;

Or. en

Pakeitimas 178
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
7 straipsnio 14 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7d) 7 straipsnio 14 dalies pirma 
pastraipa iš dalies keičiama taip:

14. Komisijai pagal 23 straipsnio 1–3 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.

„14. Komisijai pagal 23 straipsnio 1–3 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 
ir išsamiau apibūdinta 6 straipsnio 
1a dalyje nurodyta rezultatų suvestinė. 
Tokie deleguotieji aktai rengiami glaudžiai 
bendradarbiaujant su EIB.“

Or. en

(02015R1017)

Pakeitimas 179
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Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
8 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant pirmos pastraipos, finansavimo 
ir investavimo operacijomis pagal mokumo 
palaikymo liniją gali būti remiamos tik 
valstybėje narėje įsisteigusios ir Sąjungoje 
veikiančios įmonės.

Nepaisant pirmos pastraipos, finansavimo 
ir investavimo operacijomis pagal mokumo 
palaikymo liniją gali būti remiamos tik 
valstybėje narėje įsisteigusios ir Sąjungoje 
veikiančios įmonės. Valdymo komitetas 
nustato visus būtinus reikalavimus, 
susijusius su galutine remiamos įmonės 
kontrole, atsižvelgdamas į visus aktualius 
viešosios tvarkos ar saugumo klausimus.

Or. en

Pakeitimas 180
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
8 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant pirmos pastraipos, finansavimo 
ir investavimo operacijomis pagal mokumo 
palaikymo liniją gali būti remiamos tik 
valstybėje narėje įsisteigusios ir Sąjungoje 
veikiančios įmonės.

Nepaisant pirmos pastraipos, finansavimo 
ir investavimo operacijomis pagal mokumo 
palaikymo liniją gali būti remiamos tik 
valstybėje narėje įsisteigusios ir Sąjungoje 
pagrindinę savo veiklą vykdančios įmonės.

Or. en

Pakeitimas 181
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
8 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant pirmos pastraipos, finansavimo 
ir investavimo operacijomis pagal mokumo 
palaikymo liniją gali būti remiamos tik 
valstybėje narėje įsisteigusios ir Sąjungoje 
veikiančios įmonės.

Nepaisant pirmos pastraipos, finansavimo 
ir investavimo operacijomis pagal mokumo 
palaikymo liniją gali būti remiamos tik 
valstybėje narėje įsisteigusios ir Sąjungoje 
veikiančios įmonės, laikantis 6 straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 182
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 9 straipsnio 2 dalies trečios 
pastraipos įvadinis sakinys iš dalies 
keičiamas taip:

Išbraukta.

„Tokios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką, įskaitant Europos žaliąjį kursą9 
ir Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją10, padeda siekti integracinio ir 
simetriško ekonomikos atsigavimo po 
COVID-19 pandemijos ir bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:“
_________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en

Pakeitimas 183
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Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką, įskaitant Europos žaliąjį kursą9 ir 
Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją10 , padeda siekti integracinio ir 
simetriško ekonomikos atsigavimo po 
COVID-19 pandemijos ir bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

Tokios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką ir tikslus, įskaitant Europos žaliąjį 
kursą9, darnaus vystymosi tikslus, 
Paryžiaus susitarimą, principą „nedaryti 
reikšmingos žalos“, Europos socialinių 
teisių ramstį, teisingo perėjimo prie 
neutralaus anglies dioksido poveikio 
ekonomikos ne vėliau kaip 2050 m., naują 
Europos pramonės strategiją9a ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategiją10 , 
padeda siekti integracinio ir simetriško 
ekonomikos atsigavimo po COVID-19 
pandemijos ir bet kurio iš šių bendrųjų 
tikslų:

_________________ _________________
9 COM(2020)640 final. 9 COM(2020)640 final.

9a COM(2020)102 final.
10 COM(2019)67 final. 10 COM(2019)67 final.

Or. en

Pakeitimas 184
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką, įskaitant Europos žaliąjį kursą9 ir 
Europos skaitmeninės ateities kūrimo 

Tokios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką, tikslus ir įsipareigojimus, visų 
pirma Sąjungos klimato srities tikslus, 
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strategiją10, padeda siekti integracinio ir 
simetriško ekonomikos atsigavimo po 
COVID-19 pandemijos ir bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

nustatytus [Reglamentas (ES) 2020/XXX, 
kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
neutralumo užtikrinimo sistema 
(vadinamasis Europos klimato teisės 
aktas)], įskaitant ES socialinių teisių 
ramstį, Europos žaliąjį kursą9 ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategiją10, 
padeda siekti integracinio ir simetriško 
ekonomikos atsigavimo po COVID-19 
pandemijos ir bet kurio iš šių bendrųjų 
tikslų:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Pakeitimas 185
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką, įskaitant Europos žaliąjį kursą9 ir 
Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją10, padeda siekti integracinio ir 
simetriško ekonomikos atsigavimo po 
COVID-19 pandemijos ir bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

Tokios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką, įskaitant Europos žaliąjį kursą9, 
Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją10, Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategiją ir naują 
pramonės strategiją siekiant žalios ir 
skaitmeninės Europos, padeda siekti 
integracinio ir simetriško ekonomikos 
atsigavimo po COVID-19 pandemijos ir 
bet kurio iš šių bendrųjų tikslų:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en
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Pakeitimas 186
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką, įskaitant Europos žaliąjį kursą9 ir 
Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją10 , padeda siekti integracinio ir 
simetriško ekonomikos atsigavimo po 
COVID-19 pandemijos ir bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

Tokios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką, įskaitant Europos žaliąjį kursą9, 
Europos socialinių teisių ramstį ir 
Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją10 , padeda siekti integracinio ir 
simetriško ekonomikos atsigavimo po 
COVID-19 pandemijos ir bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Pakeitimas 187
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos b punkto įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

10a) 9 straipsnio 2 dalies trečios 
pastraipos b punkto įžanginė dalis iš 
dalies keičiama taip:

b) energetikos sektoriaus vystymas pagal 
energetikos sąjungos prioritetus, įskaitant 
energijos tiekimo saugumą, ir pagal 2020, 
2030 ir 2050 m. klimato ir energetikos 
politikos strategijas, be kita ko, užtikrinant:

„b) energetikos sektoriaus vystymas 
pagal energetikos sąjungos prioritetus, 
įskaitant energijos tiekimo saugumą, ir 
pagal 2020, 2030 ir 2050 m. klimato ir 
energetikos politikos strategijas, naują 
žaliąjį kursą ir EIB skolinimo energetikos 
srityje politiką, be kita ko, užtikrinant:“
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Or. en

Pakeitimas 188
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos c punkto įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

10a) 9 straipsnio 2 dalies trečios 
pastraipos c punkto įžanginė dalis iš 
dalies keičiama taip:

c) transporto infrastruktūros ir įrangos bei 
novatoriškų transporto technologijų 
vystymas, be kita ko, vykdant:

„c) transporto infrastruktūros ir įrangos 
bei novatoriškų transporto technologijų 
vystymas, taip pat transporto sektoriaus 
pertvarka siekiant poveikio klimatui 
neutralumo, be kita ko, vykdant:“

Or. en

Pakeitimas 189
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos g punkto iv papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

10a) 9 straipsnio 2 dalies trečios 
pastraipos g punkto vi papunktis iš dalies 
keičiamas taip:

vi) turizmu; „vi) turizmu ir apgyvendinimo 
paslaugų sektoriumi;“;

Or. en

(32015R1017)
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Pakeitimas 190
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) siekia, kad bent 40 % ESIF 
finansavimo pagal infrastruktūros ir 
inovacijų liniją būtų naudojama remti 
projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
prisidedama prie klimato politikos 
veiksmų, atitinkančių 21-ojoje Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) 
prisiimtus įsipareigojimus.  Į tą 
skaičiavimą neįtraukiamas ESIF 
finansavimas, skirtas MVĮ ir mažoms 
vidutinės kapitalizacijos įmonėms. 
Siekdamas nustatyti su tais klimato 
politikos veiksmais susijusias projekto 
sudėtines dalis arba išlaidų pasidalijimą, 
EIB taiko savo tarptautiniu mastu sutartą 
metodiką;

a) siekia vėlesniu etapu nustatyti, 
kokia dalis ESIF finansavimo (šiuo metu 
sudėtinga ją įvertinti) pagal infrastruktūros 
ir inovacijų liniją būtų naudojama remti 
projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
prisidedama prie klimato politikos 
veiksmų, atitinkančių 21-ojoje Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) 
prisiimtus įsipareigojimus.  Į tą 
skaičiavimą neįtraukiamas ESIF 
finansavimas, skirtas MVĮ ir mažoms 
vidutinės kapitalizacijos įmonėms. 
Siekdamas nustatyti su tais klimato 
politikos veiksmais susijusias projekto 
sudėtines dalis arba išlaidų pasidalijimą, 
EIB taiko savo tarptautiniu mastu sutartą 
metodiką;

Or. en

Pakeitimas 191
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) siekia, kad bent 40 % ESIF 
finansavimo pagal infrastruktūros ir 
inovacijų liniją būtų naudojama remti 

a) siekia, kad bent 40 % ESIF 
finansavimo pagal infrastruktūros ir 
inovacijų liniją būtų naudojama remti 
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projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
prisidedama prie klimato politikos 
veiksmų, atitinkančių 21-ojoje Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje (COP 
21) prisiimtus įsipareigojimus. Į tą 
skaičiavimą neįtraukiamas ESIF 
finansavimas, skirtas MVĮ ir mažoms 
vidutinės kapitalizacijos įmonėms. 
Siekdamas nustatyti su tais klimato 
politikos veiksmais susijusias projekto 
sudėtines dalis arba išlaidų pasidalijimą, 
EIB taiko savo tarptautiniu mastu sutartą 
metodiką;

projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
prisidedama prie klimato politikos 
veiksmų, laikantis Europos žaliojo kurso, 
Paryžiaus susitarimo ir principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“.  Į tą skaičiavimą 
neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas 
MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms. Siekdamas nustatyti su tais 
klimato politikos veiksmais susijusias 
projekto sudėtines dalis arba išlaidų 
pasidalijimą, EIB taiko savo tarptautiniu 
mastu sutartą metodiką;

Or. en

Pakeitimas 192
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) siekia, kad bent 40 % ESIF 
finansavimo pagal infrastruktūros ir 
inovacijų liniją būtų naudojama remti 
projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
prisidedama prie klimato politikos 
veiksmų, atitinkančių 21-ojoje Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) 
prisiimtus įsipareigojimus. Į tą skaičiavimą 
neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas 
MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms. Siekdamas nustatyti su tais 
klimato politikos veiksmais susijusias 
projekto sudėtines dalis arba išlaidų 
pasidalijimą, EIB taiko savo tarptautiniu 
mastu sutartą metodiką;

a) siekia, kad bent 80 % ESIF 
finansavimo pagal infrastruktūros ir 
inovacijų liniją būtų naudojama remti 
projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
prisidedama prie klimato politikos 
veiksmų, atitinkančių 21-ojoje Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) 
prisiimtus įsipareigojimus. Į tą skaičiavimą 
neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas 
MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms. Siekdamas nustatyti su tais 
klimato politikos veiksmais susijusias 
projekto sudėtines dalis arba išlaidų 
pasidalijimą, EIB taiko savo tarptautiniu 
mastu sutartą metodiką;

Or. en
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Pakeitimas 193
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms remti valstybėse 
narėse ir sektoriuose, kuriems COVID-19 
pandemija padarė didžiausią neigiamą 
ekonominį poveikį;

b) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms remti valstybėse 
narėse ir sektoriuose, kuriems COVID-19 
pandemija padarė didžiausią neigiamą 
ekonominį poveikį, sykiu užtikrindamas 
proporcingą geografinį paramos 
pasiskirstymą valstybėse narėse. 
Valdančioji taryba reguliariai stebi 
geografinę ir sektorinę paramos aprėptį ir 
prireikus atnaujina įvairinimo ir 
koncentracijos ribas pagal II priedo 8 
skirsnio b punktą;

Or. en

Pakeitimas 194
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms remti valstybėse 
narėse ir sektoriuose, kuriems COVID-19 
pandemija padarė didžiausią neigiamą 
ekonominį poveikį;

b) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, kurios 
įsipareigoja per atitinkamą laikotarpį 
neatleisti darbuotojų ir nemokėti 
dividendų, remti valstybėse narėse ir 
sektoriuose, kuriems COVID-19 pandemija 
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padarė didžiausią neigiamą ekonominį 
poveikį;

Or. fr

Pakeitimas 195
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms remti valstybėse 
narėse ir sektoriuose, kuriems COVID-19 
pandemija padarė didžiausią neigiamą 
ekonominį poveikį;

b) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms – pirmiausia MVĮ 
– remti valstybėse narėse ir sektoriuose, 
kuriems COVID-19 pandemija padarė 
didžiausią neigiamą ekonominį poveikį;

Or. en

Pakeitimas 196
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) 9 straipsnio 2a dalis papildoma 
nauju ba punktu:
ba) užtikrina, kad bent 50 % 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų skiriama veiklai, kuri pagal 
Taksonomijos reglamentą laikoma 
aplinkos požiūriu tvaria, remti;
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Or. en

Pakeitimas 197
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms remti valstybėse 
narėse, kuriose galimybės gauti valstybės 
paramą mokumui yra mažesnės.

c) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms remti valstybėse 
narėse, kuriose galimybės gauti valstybės 
paramą mokumui yra mažesnės. Pagal šią 
priemonę nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
neremiami iškastinio kuro energetikos 
projektai;

Or. fr

Pakeitimas 198
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms remti valstybėse 
narėse, kuriose galimybės gauti valstybės 
paramą mokumui yra labiau ribotos.

c) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms ir sektoriams 
remti valstybėse narėse, kuriose galimybės 
gauti valstybės paramą mokumui ir prieiga 
prie rinkos teikiamo finansavimo yra 
labiau ribotos.

Or. en
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Pakeitimas 199
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms remti valstybėse 
narėse, kuriose galimybės gauti valstybės 
paramą mokumui yra labiau ribotos.

c) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms – visų pirma MVĮ 
– remti valstybėse narėse, kuriose 
galimybės gauti valstybės paramą 
mokumui yra labiau ribotos.

Or. en

Pakeitimas 200
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms remti valstybėse 
narėse, kuriose galimybės gauti valstybės 
paramą mokumui yra labiau ribotos.

c) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms – visų pirma MVĮ 
– remti valstybėse narėse, kuriose 
galimybės gauti valstybės paramą 
mokumui yra labiau ribotos.

Or. en

Pakeitimas 201
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) 9 straipsnio 2a dalis papildoma 
nauju ca punktu:
ca) užtikrina, kad valstybėms narėms 
ir įmonėms – pirmiausia MVĮ – būtų 
teikiama techninė pagalba, siekiant padėti 
plačiai paskirstyti ir įsisavinti pagal 
Mokumo palaikymo priemonę numatytą 
finansavimą, naudojantis tokiomis 
esamomis ESIF priemonėmis, kaip 
Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC);

Or. en

Pakeitimas 202
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) 9 straipsnio 2a dalis papildoma 
nauju ca punktu:
ca) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal Mokumo paramos 
liniją būtų panaudota paramai įmonėms 
tose valstybėse narėse, kuriose valstybės 
pagalba buvo mažesnė nuo COVID-19 
pandemijos pradžios, siekiant užtikrinti 
simetriškesnį ekonomikos atsigavimą.

Or. en
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Pakeitimas 203
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) 9 straipsnio 2a dalis papildoma 
nauju ca punktu:
ca) užtikrina, kad bent 70 % ESIF 
finansavimo pagal Mokumo palaikymo 
liniją būtų panaudojama reikalavimus 
atitinkančioms mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ) remti, kaip apibrėžta ES 
rekomendacijoje 2003/361.

Or. en

Pakeitimas 204
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12c) 9 straipsnio 2a dalis papildoma 
nauju cb punktu:
cb) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal Mokumo paramos 
liniją būtų naudojama siekiant užtikrinti 
darbo vietas, išvengti rinkos 
koncentracijos ir paskatinti įmones augti 
pagal Europos žaliąjį kursą, naująją 
Europos pramonės strategiją ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategiją.

Or. en
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Pakeitimas 205
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12c) 9 straipsnio 2a dalis papildoma 
nauju cb punktu:
cb) užtikrina, kad ESIF finansavimas 
pagal Mokumo palaikymo liniją būtų 
naudojamas reikalavimus atitinkančioms 
įmonėms, siekiančioms prisidėti prie 
klimato ir energetikos tikslų įgyvendinimo 
valstybėse narėse, kurios yra 
įsipareigojusios siekti poveikio klimatui 
neutralumo tikslo ir jį įgyvendinti ne 
vėliau kaip 2040 m., remti.

Or. en

Pakeitimas 206
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba prireikus pateikia 
išsamias gaires dėl a–c punktų.

Valdančioji taryba prireikus pateikia 
išsamias gaires dėl a–c punktų. 
Finansavimo ir investavimo operacijos, 
nesuderinamos su Sąjungos klimato 
srities tikslų įgyvendinimu, neatitinka 
paramos pagal šį reglamentą reikalavimų.

Or. en
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Pakeitimas 207
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 7 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) 9 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„7a. Paramos gavėjai, kurie gauna ESIF 
finansavimą, neišmoka dividendų ir 
neatperka akcijų. Bet kurio paramos 
gavėjo, gaunančio ESIF finansavimą, 
vadovybės nario atlygis negali viršyti to 
nario 2019 m. gruodžio 31 d. atlyginimo 
fiksuotosios dalies. Asmenims, kurie 
tampa vadovybės nariais ESIF 
finansavimo gavimo metu arba po jo, 
taikoma riba yra mažiausia bet kurio iš 
vadovybės narių atlyginimo fiksuotoji 
dalis 2019 m. gruodžio 31 d. Premijos ar 
kiti kintamieji ar palyginami atlyginimo 
elementai jokiomis aplinkybėmis 
nemokami.“

Or. en

Pakeitimas 208
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) 9 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„7a. ESIF finansavimą gaunantys 
paramos gavėjai garantijos laikotarpiu 
nemoka dividendų, neprivalomų atkarpų 
mokėjimų ir neatperka akcijų. Bet kurio 
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paramos gavėjo, gaunančio ESIF 
finansavimą, vadovybės nario atlygis 
negali viršyti to nario 2019 m. gruodžio 31 
d. atlyginimo fiksuotosios dalies. 
Asmenims, kurie tampa vadovybės nariais 
ESIF finansavimo gavimo metu arba po 
jo, taikoma riba yra mažiausia bet kurio iš 
vadovybės narių atlyginimo fiksuotoji 
dalis 2019 m. gruodžio 31 d. Premijos ar 
kiti kintamieji ar palyginami atlyginimo 
elementai jokiomis aplinkybėmis 
nemokami.“

Or. en

Pakeitimas 209
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) 9 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„7a. ESIF finansavimą gaunantys 
paramos gavėjai nemoka dividendų, 
neprivalomų atkarpų mokėjimų ir 
neatperka akcijų. Bet kurio paramos 
gavėjo, gaunančio ESIF finansavimą, 
vadovybės nario atlygis negali viršyti to 
nario 2019 m. gruodžio 31 d. atlyginimo 
fiksuotosios dalies. Asmenims, kurie 
tampa vadovybės nariais ESIF 
finansavimo gavimo metu arba po jo, 
taikoma riba yra mažiausia bet kurio iš 
vadovybės narių atlyginimo fiksuotoji 
dalis 2019 m. gruodžio 31 d. Premijos ar 
kiti kintamieji ar palyginami atlyginimo 
elementai jokiomis aplinkybėmis 
nemokami.“

Or. en
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Pakeitimas 210
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) EIB finansavimas arba garantijos, 
teikiami EIF, kad šis galėtų teikti paskolas, 
garantijas, priešpriešines garantijas, 
vykdyti bet kokios kitos formos kredito 
vertės didinimo priemones, kapitalo rinkos 
priemones ir investicijas į nuosavą kapitalą 
ar kvazinuosavą kapitalą, įskaitant 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ar įstaigų, investavimo platformų, 
fondų arba specialiosios paskirties įmonių 
naudai;

b) EIB finansavimas arba garantijos, 
teikiami EIF, kad šis galėtų teikti paskolas, 
garantijas, priešpriešines garantijas, 
vykdyti bet kokios kitos formos kredito 
vertės didinimo priemones, kapitalo rinkos 
priemones ir investicijas į nuosavą kapitalą 
ar kvazinuosavą kapitalą, įskaitant 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ar įstaigų, investavimo platformų, 
EIB grupės arba nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų 
įsteigtų fondų arba specialiosios paskirties 
įmonių naudai;

Or. en

Pakeitimas 211
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
10 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) EIB garantijos nacionaliniams 
skatinamojo finansavimo bankams ar 
įstaigoms, investavimo platformoms, 
fondams arba specialiosios paskirties 
įmonėms suteikiamos teikiant ES 
priešpriešinę garantiją.

c) EIB garantijos nacionaliniams 
skatinamojo finansavimo bankams ar 
įstaigoms, investavimo platformoms ar 
EIB grupės arba nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų 
įsteigtiems fondams arba specialiosios 
paskirties įmonėms suteikiamos teikiant ES 
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priešpriešinę garantiją.

Or. en

Pakeitimas 212
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 17 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal mokumo palaikymo liniją EIF gali 
suteikti garantiją fondams ir specialiosios 
paskirties įmonėms.

Pagal mokumo palaikymo liniją EIF gali 
suteikti garantiją EIB grupės arba 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ar įstaigų įsteigtiems fondams ir 
specialiosios paskirties įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 213
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 25 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalies pirma pastraipa iš dalies 
keičiama taip:

Europos investavimo konsultacijų centro 
(EIKC) tikslas – remtis esamomis EIB ir 
Komisijos konsultavimo tarnybomis ir 
teikti konsultavimo paramą, skirtą 
investiciniams projektams nustatyti, rengti 
ir plėtoti, taip pat atlikti vieno langelio 
principu veikiančio techninio konsultavimo 

Europos investavimo konsultacijų centro 
(EIKC) tikslas – remtis esamomis EIB ir 
Komisijos konsultavimo tarnybomis ir 
teikti konsultavimo paramą, skirtą 
investiciniams projektams nustatyti, rengti 
ir plėtoti, taip pat atlikti vieno langelio 
principu veikiančio techninio konsultavimo 
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centro projektų finansavimo Sąjungoje 
klausimais funkciją. Tokia parama apima 
tikslinės paramos, susijusios su techninės 
pagalbos naudojimu projektų struktūros 
formavimui, novatoriškų finansinių 
priemonių naudojimu, viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerysčių naudojimu ir 
informavimu atitinkamais atvejais apie 
atitinkamus aspektus, susijusius su 
Sąjungos teise, teikimą atsižvelgiant į 
valstybių narių, kurių finansų rinkos yra 
mažiau išsivysčiusios, ypatumus ir 
poreikius ir į įvairių sektorių padėtį.

centro projektų finansavimo Sąjungoje 
klausimais funkciją. Tokia parama apima 
tikslinės paramos, susijusios su techninės 
pagalbos naudojimu projektų struktūros 
formavimui, novatoriškų finansinių 
priemonių naudojimu, viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerysčių naudojimu ir 
informavimu atitinkamais atvejais apie 
atitinkamus aspektus, susijusius su 
Sąjungos teise, teikimą, o pagal Mokumo 
palaikymo liniją – paramos teikimą 
specialiosios paskirties įmonių, fondų, 
investavimo platformų ir kitų įmonių 
steigimui, jų struktūros formavimui ir 
valdymui, atsižvelgiant į valstybių narių, 
kurių finansų rinkos yra mažiau 
išsivysčiusios, ypatumus ir poreikius ir į 
įvairių sektorių padėtį.

Or. en

(32017R2396)

Pakeitimas 214
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 24 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalies antra pastraipa iš dalies 
keičiama taip:

EIKC turi turėti galimybę teikti techninę 
pagalbą 9 straipsnio 2 dalyje išvardytose 
srityse, ypač energijos vartojimo 
efektyvumo, TEN-T ir judumo mieste 
srityse. 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 trečios pastraipos antroje 

„EIKC turi turėti galimybę teikti techninę 
pagalbą 9 straipsnio 2 dalyje išvardytose 
srityse, ypač energijos vartojimo 
efektyvumo, TEN-T ir judumo mieste 
srityse. Centras taip pat remia klimato 
politikos ir žiedinės ekonomikos projektų 
arba jų sudedamųjų dalių rengimą, taip pat 
perėjimą prie teisingos, įtraukios, tvarios 
ir neutralaus anglies dioksido poveikio 
ekonomikos ne vėliau kaip 2050 m., visų 
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įtraukoje nurodytų projektų rengimą. pirma atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, Paryžiaus susitarimą, principą 
„nedaryti reikšmingos žalos“, 
skaitmeninio sektoriaus projektų rengimą, 
taip pat 5 straipsnio 1 dalies trečios 
pastraipos antroje įtraukoje nurodytų 
projektų rengimą.“

Or. en

Pakeitimas 215
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 25 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
14 straipsnio 6 a dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ba) 6a dalis iš dalies keičiama taip:
Siekiant užtikrinti plačią geografinę 
konsultacinių paslaugų aprėptį visoje 
Sąjungoje ir sėkmingai panaudoti vietos 
žinias apie ESIF, prireikus, atsižvelgiant į 
esamas paramos programas, užtikrinama 
EIKC veikla vietos lygmeniu, kad būtų 
teikiama konkreti, iniciatyvi, prie poreikių 
pritaikyta pagalba vietoje. EIKC buveinės 
steigiamos pirmiausia tose valstybėse 
narėse ar regionuose, kurie susiduria su 
sunkumais plėtodami ESIF finansuojamus 
projektus. EIKC padeda perduoti žinias 
regioniniam ir vietos lygmenims siekiant 
stiprinti regioninius ir vietos pajėgumus ir 
kaupti ekspertines žinias.

„Siekiant užtikrinti plačią geografinę 
konsultacinių paslaugų aprėptį visoje 
Sąjungoje ir sėkmingai panaudoti vietos 
žinias apie ESIF, prireikus, atsižvelgiant į 
esamas paramos programas, užtikrinama 
EIKC veikla vietos lygmeniu, kad būtų 
teikiama konkreti, iniciatyvi, prie poreikių 
pritaikyta pagalba vietoje. EIKC buveinės 
steigiamos pirmiausia tose valstybėse 
narėse ar regionuose, kurie susiduria su 
sunkumais plėtodami ESIF finansuojamus 
projektus, ir, siekiant panaudoti Mokumo 
palaikymo liniją, valstybėse narėse, 
labiausiai ekonomiškai nukentėjusiose 
nuo COVID-19 pandemijos. EIKC padeda 
perduoti žinias regioniniam ir vietos 
lygmenims siekiant stiprinti regioninius ir 
vietos pajėgumus ir kaupti ekspertines 
žinias.“

Or. en

(32017R2396)
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Pakeitimas 216
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 26 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
14 a straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne didesnė kaip 100 000 000 EUR suma 
skiriama išlaidoms, konsultavimo 
paslaugoms ir techninei bei administracinei 
pagalbai, susijusioms su fondų, 
specialiosios paskirties įmonių, 
investavimo platformų ir kitų priemonių 
steigimu ir valdymu mokumo palaikymo 
linijos tikslais, įskaitant 14 straipsnio 2 
dalies i punkte nurodytą paramą, išskirtinį 
dėmesį skiriant valstybėms narėms, kurių 
akcijų rinkos yra menkiau išvystytos. Taip 
pat suteikiama galimybė pasinaudoti 
technine pagalba, skirta pagal šią liniją 
finansuojamų įmonių žaliajai pertvarkai ir 
skaitmeninei transformacijai remti.

Ne didesnė kaip 150 000 000 EUR suma 
skiriama išlaidoms, konsultavimo 
paslaugoms ir techninei bei administracinei 
pagalbai, susijusioms su fondų, 
specialiosios paskirties įmonių, 
investavimo platformų ir kitų priemonių 
steigimu ir valdymu mokumo palaikymo 
linijos tikslais, įskaitant 14 straipsnio 2 
dalies i punkte nurodytą paramą, išskirtinį 
dėmesį skiriant valstybėms narėms, kurių 
akcijų rinkos yra menkiau išvystytos, ir 
fondams, investavimo platformoms bei 
specialiosios paskirties įmonėms, 
teikiančioms paramą MVĮ. Taip pat 
suteikiama galimybė pasinaudoti technine 
pagalba, skirta pagal šią liniją 
finansuojamų įmonių, ypač MVĮ, žaliajai 
pertvarkai ir skaitmeninei transformacijai 
remti.

Or. en

Pakeitimas 217
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 26 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
14 a straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne didesnė kaip 100 000 000 EUR suma 
skiriama išlaidoms, konsultavimo 

Ne didesnė kaip 100 000 000 EUR suma 
skiriama išlaidoms, konsultavimo 
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paslaugoms ir techninei bei administracinei 
pagalbai, susijusioms su fondų, 
specialiosios paskirties įmonių, 
investavimo platformų ir kitų priemonių 
steigimu ir valdymu mokumo palaikymo 
linijos tikslais, įskaitant 14 straipsnio 2 
dalies i punkte nurodytą paramą, išskirtinį 
dėmesį skiriant valstybėms narėms, kurių 
akcijų rinkos yra menkiau išvystytos. Taip 
pat suteikiama galimybė pasinaudoti 
technine pagalba, skirta pagal šią liniją 
finansuojamų įmonių žaliajai pertvarkai ir 
skaitmeninei transformacijai remti.

paslaugoms ir techninei bei administracinei 
pagalbai, susijusioms su EIB grupės arba 
nacionalinių skatinamojo finansavimo 
bankų ar įstaigų įsteigtų fondų, 
specialiosios paskirties įmonių, 
investavimo platformų ir kitų priemonių 
steigimu ir valdymu mokumo palaikymo 
linijos tikslais, įskaitant 14 straipsnio 2 
dalies i punkte nurodytą paramą, išskirtinį 
dėmesį skiriant valstybėms narėms, kurių 
akcijų rinkos yra menkiau išvystytos. 
Teikiant techninę pagalbą dėmesys taip 
pat skiriamas paramai pagal šią liniją 
finansuojamų įmonių žaliajai pertvarkai ir 
skaitmeninei transformacijai.

Or. en

Pakeitimas 218
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
16 straipsnio 2 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26a) 16 straipsnio 2 dalies c punktas iš 
dalies keičiamas taip:

c) vertinimas, kokiu mastu operacijomis, 
kurioms taikoma ES garantija pagal šį 
reglamentą, prisidedama prie 9 straipsnio 2 
dalyje nustatytų bendrųjų tikslų 
įgyvendinimo, be kita ko, ESIF investicijų 
lygio mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir inovacijų, transporto (įskaitant 
TEN-T ir judumą mieste), 
telekomunikacijų, energetikos 
infrastruktūros ir energijos vartojimo 
efektyvumo srityse įvertinimas;

„c) vertinimas, kokiu mastu 
operacijomis, kurioms taikoma ES 
garantija pagal šį reglamentą, prisidedama 
prie 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų 
bendrųjų tikslų, visų pirma Europos 
žaliojo kurso ir Europos skaitmeninės 
ateities kūrimo strategijos įgyvendinimo, 
be kita ko, ESIF investicijų lygio mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų, 
transporto (įskaitant TEN-T ir judumą 
mieste), telekomunikacijų, energetikos 
infrastruktūros ir energijos vartojimo 
efektyvumo srityse įvertinimas;“

Or. en
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Pakeitimas 219
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 27 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tinkama, ataskaitos apie operacijas 
pagal mokumo palaikymo liniją teikiamos 
atskirai, laikantis susitarimo dėl garantijos 
nuostatų.

Jei tinkama, ataskaitos apie operacijas 
pagal mokumo palaikymo liniją teikiamos 
atskirai, laikantis susitarimo dėl garantijos 
nuostatų. Šiose ataskaitose visų pirma 
pateikiamas išsamus įmonių, kurioms 
taikoma schema, indėlio į žaliąją 
pertvarką ir skaitmeninę transformaciją 
vertinimas, jei tinkama, pagal remiamų 
įmonių parengtus pertvarkos planus.
Siekiant kuo labiau sumažinti neigiamą 
poveikį ir kuo labiau padidinti naudą 
Sąjungos aplinkos apsaugos ir 
socialiniais tikslais, finansuojamos 
įmonės tikrinamos ir stebimos pagal 
klimato, aplinkos ir socialinio tvarumo 
kriterijus. Tuo tikslu finansavimo 
prašantys subjektai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi gairėmis, kurias 
parengs Komisija. Teikiant šią 
informaciją nurodoma aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos finansavimo 
dalis pagal Reglamento (ES) 2020/852 dėl 
sistemos tvariam investavimui palengvinti 
sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2019/2088, 3 straipsnį 
ir pateikiamas II priedo 6 skirsnio d 
punkte nurodytas planų turinys. 
Įmonėms, kurioms netaikomas 
įpareigojimas skelbti nefinansinę 
informaciją pagal Direktyvos 2013/34/ES 
19a arba 29a straipsnį, numatomos 
supaprastintos ir proporcingos nuostatos.

Or. en
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Pakeitimas 220
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 27 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tinkama, ataskaitos apie operacijas 
pagal mokumo palaikymo liniją teikiamos 
atskirai, laikantis susitarimo dėl garantijos 
nuostatų.

Jei tinkama, ataskaitos apie operacijas 
pagal mokumo palaikymo liniją teikiamos 
atskirai, laikantis susitarimo dėl garantijos 
nuostatų. Kiekvienais metais EIB grupė 
teisės aktų leidėjams per duomenų bazę 
viešai pateikia Mokumo palaikymo linijos 
galutinių naudos gavėjų sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 221
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 27 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tinkama, ataskaitos apie operacijas 
pagal mokumo palaikymo liniją teikiamos 
atskirai, laikantis susitarimo dėl garantijos 
nuostatų.

Jei tinkama, ataskaitos apie operacijas 
pagal mokumo palaikymo liniją teikiamos 
atskirai, laikantis susitarimo dėl garantijos 
nuostatų, ir į jas papildomai įtraukiama:

Or. en

Pakeitimas 222
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 27 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27b) 16 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 
papildoma šiuo punktu:
„a) priemonių, kurių pagal 21 straipsnį 
imtasi siekiant nustatyti nesąžiningą 
praktiką ir pinigų plovimą EIB 
investavimo operacijų investicijų 
grandinėje ir užkirsti jiems kelią, 
aprašymas;“

Or. en

Pakeitimas 223
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier 
Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 27 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27c) 16 straipsnio 2 dalies antra 
pastraipa papildoma šiuo punktu:
„b) Europos žaliojo susitarimo ir 
įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą 
laikymosi ir indėlio į juos vertinimas;“

Or. en

Pakeitimas 224
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 27 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27d) 16 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 
papildoma šiuo punktu:
„c) indėlio į skaitmeninę Sąjungos 
ekonomikos transformaciją vertinimas.“

Or. en

Pakeitimas 225
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 27 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a) 16 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2a. Komisijai pagal 23 straipsnio 1–3 ir 5 
dalis suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas nustatant 2 
dalyje numatyto ataskaitų teikimo 
reikalavimus.“

Or. en

Pakeitimas 226
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 28 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
16 straipsnio 6 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a)  16 straipsnio 6 dalis papildoma 
šiuo sakiniu:
„Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. ir 
po to kasmet Komisija Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams 
pateikia ataskaitą dėl Mokumo palaikymo 
linijos lėšų panaudojimo.“

Or. en

Pakeitimas 227
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 29 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
18 straipsnio 3 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

29a) 18 straipsnio 3 dalies a punktas iš 
dalies keičiamas taip:

a) EIB paskelbia išsamią ESIF veikimo 
ataskaitą, kurioje įvertinamas ESIF 
poveikis investicijoms Sąjungoje, darbo 
vietų kūrimui bei MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonių galimybėms gauti 
finansavimą;

„a) EIB paskelbia išsamią ESIF 
veikimo ataskaitą, kurioje įvertinamas 
ESIF poveikis tvarioms investicijoms 
Sąjungoje, tvarių darbo vietų kūrimui, 
įmonių mokumui bei MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonių galimybių gauti 
finansavimą gerėjimui;“

Or. en

Pakeitimas 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 29 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
18 straipsnio 3 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas
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29a) 18 straipsnio 3 dalies b punktas iš 
dalies keičiamas taip:

b) Komisija paskelbia išsamią ES 
garantijos naudojimo ir garantijų fondo 
veikimo ataskaitą.

b) Komisija paskelbia išsamią ES 
garantijos naudojimo ir garantijų fondo 
veikimo ir jo poveikio Sąjungos 
ekonomikos atsigavimui po COVID-19, 
įmonių mokumui Sąjungoje ir 
dalyvavimui prisidedant prie naujojo 
žaliojo kurso tikslų ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategijos 
įgyvendinimo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 229
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 29 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
18 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29b) 18 straipsnio 3 dalies b punktas iš 
dalies keičiamas taip:
„b) Komisija paskelbia išsamią ES 
garantijos naudojimo ir garantijų fondo 
veikimo ir jo poveikio tvariam Sąjungos 
ekonomikos atsigavimui ir tvariam 
įmonių, kurios naudojasi šia garantija, 
mokumui Sąjungoje ataskaitą.“

Or. en

Pakeitimas 230
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 29 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

29a) 19 straipsnis papildomas tokia 
dalimi:

– „Pagal Mokumo palaikymo liniją 
vykdomų operacijų atveju paramos 
gavėjai ir finansų tarpininkai, kurie yra 
įmonės, kurių konsoliduotoji grynoji 
apyvarta yra ne mažesnė kaip 50 000 000 
EUR, kasmet parengia ir nemokamai 
viešai paskelbia ataskaitą apie pelno 
mokestį. Ataskaita, išskaidyta pagal 
mokesčių jurisdikciją, apima šią 
informaciją apie kiekvieną jurisdikciją, 
kurioje įmonė vykdo veiklą: a) įmonės 
pavadinimą ir, jei taikoma, visų 
patronuojamųjų įmonių sąrašą, trumpą jų 
veiklos pobūdžio apibūdinimą ir 
atitinkamą jų geografinę vietą; b) 
darbuotojų skaičių, išreikštą darbo visą 
darbo dieną ekvivalentu; c) ilgalaikį turtą, 
išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų 
pinigų ekvivalentus; d) grynosios 
apyvartos sumą, be kita ko, atskiriant 
apyvartą, susijusią su susijusiomis 
šalimis, ir apyvartą, susijusią su 
nesusijusiomis šalimis; e) pelno arba 
nuostolių sumą neatskaičiavus pelno 
mokesčių; f) sukaupto pelno mokesčio 
sumą (einamaisiais metais), t. y. 
einamąsias mokesčių išlaidas, kurias 
pagal finansinių metų apmokestinamą 
pelną arba nuostolius apskaičiavo įmonės 
ir filialai, kurie yra rezidentai mokesčių 
tikslais pagal atitinkamą mokesčių 
jurisdikciją; g) sumokėtą pelno mokesčio 
sumą, kuri yra sumokėtų pelno mokesčių 
suma per atitinkamus finansinius metus ir 
kurią sumokėjo įmonės ir filialai, kurie 
yra rezidentai mokesčių tikslais pagal 
atitinkamą mokesčių jurisdikciją; h) 
sukauptą pelno sumą; i) įstatinį kapitalą; 
j) gautas valstybės subsidijas ir 
politikams, politinėms organizacijoms ar 
politiniams fondams dovanotas lėšas; k) 
tai, ar įmonė, patronuojamosios įmonės ar 
filialai naudojasi lengvatine mokesčių 
tvarka, lengvatiniu pajamų iš patentų 
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apmokestinimu ar tam lygiaverte tvarka.“

Or. en

Pakeitimas 231
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Paul Tang

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 29 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29c) įterpiamas šis straipsnis:
„22a straipsnis
Gero mokesčių srities valdymo principai
1. Finansų tarpininkai arba patvirtintos 
reikalavimus atitinkančios įmonės, 
įgyvendinančios projektus pagal Mokumo 
palaikymo liniją, negali naudoti pagal 
Tarybos direktyvą (ES) 2018/822* 
praneštinų schemų, susijusių su 
praneštinomis tarpvalstybinėmis 
schemomis, išskyrus atvejus, kai tokie 
subjektai įsipareigoja panaikinti 
atitinkamas praneštinas schemas per 
dvylika mėnesių nuo EIB ir paramos 
gavėjo arba finansų tarpininko sutarties 
sudarymo dienos. Pagal Mokumo 
palaikymo liniją paramą gaunančios 
stambios įmonės, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2013/34/ES** dėl tam tikrų rūšių įmonių 
metinių finansinių ataskaitų, 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir 
susijusių pranešimų, negali naudoti pagal 
Tarybos direktyvą (ES) 2018/822 
praneštinų schemų, susijusių su 
praneštinomis tarpvalstybinėmis 
schemomis, nebent tokios įmonės 
įsipareigotų panaikinti atitinkamas 
praneštinas schemas per dvylika mėnesių 
nuo EIB ir paramos gavėjo arba finansų 
tarpininko sutarties sudarymo dienos.
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2. Pagal Komisijos rekomendaciją C 
(2020)4885 final*** subjektai, kurie 
naudojasi Mokumo palaikymo linija, 
negali:
a) būti rezidentai mokesčių tikslais 
arba įregistruoti pagal jurisdikcijų, 
įtrauktų į ES nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, 
įstatymus;
b) būti tiesiogiai arba netiesiogiai 
kontroliuojami akcininkų pagal 
jurisdikcijas, įtrauktas į ES 
nebendradarbiaujančių jurisdikciją 
turinčių subjektų sąrašą, įskaitant tikrąjį 
savininką, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 
2015/849**** 3 straipsnio 6 punkte;
c) tiesiogiai arba netiesiogiai 
kontroliuoti patronuojamųjų įmonių arba 
savo nuolatinių jurisdikcijų; d) turėti 
bendros nuosavybės su įmonėmis pagal 
jurisdikcijas, įtrauktas į ES 
nebendradarbiaujančių jurisdikciją 
turinčių subjektų sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 232
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 2 papunkčio a punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 2 skirsnio b punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ES garantija suteikiama naujų 
operacijų finansavimui tiesiogiai ar 
netiesiogiai remti. Infrastruktūros srityje 
reikėtų skatinti plyno lauko investicijas 
(turto kūrimą). Taip pat gali būti remiamos 
investicijos į apleistas zonas (esamo turto 
didinimą ir atnaujinimą). Finansavimu 
pagal mokumo palaikymo liniją siekiama 
pagerinti įmonių nuosavo kapitalo bazę ir 
jų mokumą. Turėtų būti vengiama tokių 
finansavimo sąlygų, kuriomis būtų 

b) ES garantija suteikiama naujų 
operacijų finansavimui tiesiogiai ar 
netiesiogiai remti. Infrastruktūros srityje 
reikėtų skatinti plyno lauko investicijas 
(turto kūrimą). Taip pat gali būti remiamos 
investicijos į apleistas zonas (esamo turto 
didinimą ir atnaujinimą). Finansavimu 
pagal mokumo palaikymo liniją siekiama 
pagerinti įmonių nuosavo kapitalo bazę ir 
jų mokumą. Turėtų būti vengiama tokių 
finansavimo sąlygų, kuriomis būtų 
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iškraipoma įmonių konkurencija. Paprastai 
ES garantija negali būti teikiama 
refinansavimo operacijoms remti (pvz., 
pakeisti galiojančius paskolų susitarimus ar 
kitokią finansinę paramą projektams, kurie 
iš dalies ar visiškai įgyvendinti), išskyrus 
atvejus, kai tai daroma pagal mokumo 
palaikymo liniją arba išimtinėmis ir 
tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, jeigu 
įrodoma, kad toks sandoris leis sukurti 
naujų investicijų už tokią sumą, kuri būtų 
bent lygiavertė sandorio sumai, ir kurios 
atitiktų tinkamumo kriterijus ir bendruosius 
tikslus, nustatytus atitinkamai 6 straipsnyje 
ir 9 straipsnio 2 dalyje.

iškraipoma įmonių konkurencija, ir tos 
sąlygos turėtų būti suprojektuotos taip, 
kad būtų išvengta rinkos koncentracijos. 
Paprastai ES garantija negali būti teikiama 
refinansavimo operacijoms remti (pvz., 
pakeisti galiojančius paskolų susitarimus ar 
kitokią finansinę paramą projektams, kurie 
iš dalies ar visiškai įgyvendinti), išskyrus 
atvejus, kai tai daroma pagal mokumo 
palaikymo liniją arba išimtinėmis ir 
tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, jeigu 
įrodoma, kad toks sandoris leis sukurti 
naujų investicijų už tokią sumą, kuri būtų 
bent lygiavertė sandorio sumai, ir kurios 
atitiktų tinkamumo kriterijus ir bendruosius 
tikslus, nustatytus atitinkamai 6 straipsnyje 
ir 9 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 233
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 2 papunkčio a punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 2 skirsnio b punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ES garantija suteikiama naujų 
operacijų finansavimui tiesiogiai ar 
netiesiogiai remti. Infrastruktūros srityje 
reikėtų skatinti plyno lauko investicijas 
(turto kūrimą). Taip pat gali būti remiamos 
investicijos į apleistas zonas (esamo turto 
didinimą ir atnaujinimą). Finansavimu 
pagal mokumo palaikymo liniją siekiama 
pagerinti įmonių nuosavo kapitalo bazę ir 
jų mokumą. Turėtų būti vengiama tokių 
finansavimo sąlygų, kuriomis būtų 
iškraipoma įmonių konkurencija. Paprastai 
ES garantija negali būti teikiama 
refinansavimo operacijoms remti (pvz., 
pakeisti galiojančius paskolų susitarimus ar 
kitokią finansinę paramą projektams, kurie 

b) ES garantija suteikiama naujų 
operacijų finansavimui tiesiogiai ar 
netiesiogiai remti. Infrastruktūros srityje 
reikėtų skatinti plyno lauko investicijas 
(turto kūrimą). Taip pat gali būti remiamos 
investicijos į apleistas zonas (esamo turto 
didinimą ir atnaujinimą). Finansavimu 
pagal mokumo palaikymo liniją gerinama 
įmonių nuosavo kapitalo bazė ir jų 
mokumas, ypač daug dėmesio skiriant 
MVĮ. Turėtų būti vengiama tokių 
finansavimo sąlygų, kuriomis būtų 
iškraipoma įmonių konkurencija. Paprastai 
ES garantija negali būti teikiama 
refinansavimo operacijoms remti (pvz., 
pakeisti galiojančius paskolų susitarimus ar 
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iš dalies ar visiškai įgyvendinti), išskyrus 
atvejus, kai tai daroma pagal mokumo 
palaikymo liniją arba išimtinėmis ir 
tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, jeigu 
įrodoma, kad toks sandoris leis sukurti 
naujų investicijų už tokią sumą, kuri būtų 
bent lygiavertė sandorio sumai, ir kurios 
atitiktų tinkamumo kriterijus ir bendruosius 
tikslus, nustatytus atitinkamai 6 straipsnyje 
ir 9 straipsnio 2 dalyje.

kitokią finansinę paramą projektams, kurie 
iš dalies ar visiškai įgyvendinti), išskyrus 
atvejus, kai tai daroma išimtinėmis ir 
tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, jeigu 
įrodoma, kad toks sandoris leis sukurti 
naujų investicijų už tokią sumą, kuri būtų 
bent lygiavertė sandorio sumai, ir kurios 
atitiktų tinkamumo kriterijus ir bendruosius 
tikslus, nustatytus atitinkamai 6 straipsnyje 
ir 9 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 234
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 2 papunkčio b punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ES garantija remiami įvairūs 
produktai, kad ESIF turėtų galimybę 
prisitaikyti prie rinkos poreikių, kartu 
skatinant privačiąsias investicijas į 
projektus, bet neišstumiant privačiojo 
sektoriaus rinkos finansavimo. 
Atsižvelgiant į tai, tikimasi, kad EIB teiks 
finansavimą iš ESIF, kad būtų pasiektas 
bendras tikslas – mažiausiai 
500 000 000 000 EUR viešųjų ar privačiųjų 
investicijų pagal infrastruktūros ir 
inovacijų liniją ir MVĮ liniją kartu sudėjus, 
įskaitant finansavimą, sutelktą iš EIF 
vykdant ESIF operacijas, susijusias su 
10 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytomis priemonėmis, nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų, 
ir suteikiant daugiau galimybių gauti 
finansavimą subjektams, kuriuose dirba ne 
daugiau kaip 3 000 darbuotojų. 
Reikalavimus atitinkantys produktai, be 
kita ko11, yra paskolos, garantijos, 
priešpriešinės garantijos, tarpinio 

c) ES garantija remiami įvairūs 
produktai, kad ESIF turėtų galimybę 
prisitaikyti prie rinkos poreikių, kartu 
skatinant privačiąsias investicijas į 
projektus, bet neišstumiant privačiojo 
sektoriaus rinkos finansavimo. 
Atsižvelgiant į tai, tikimasi, kad EIB teiks 
finansavimą iš ESIF, kad būtų pasiektas 
bendras tikslas – mažiausiai 
500 000 000 000 EUR viešųjų ar privačiųjų 
investicijų pagal infrastruktūros ir 
inovacijų liniją ir MVĮ liniją kartu sudėjus, 
įskaitant finansavimą, sutelktą iš EIF 
vykdant ESIF operacijas, susijusias su 
10 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytomis priemonėmis, nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų, 
ir suteikiant daugiau galimybių gauti 
finansavimą subjektams, kuriuose dirba ne 
daugiau kaip 3 000 darbuotojų. 
Reikalavimus atitinkantys produktai, be 
kita ko11, yra paskolos, garantijos, tarpinio 
pobūdžio ir subordinuotasis finansavimas, 
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pobūdžio ir subordinuotasis finansavimas, 
kapitalo rinkos priemonės, įskaitant kredito 
vertės didinimą, ir investicijos į nuosavą 
kapitalą ar kvazinuosavą kapitalą, be kita 
ko, per nacionalinius skatinamojo 
finansavimo bankus ar įstaigas, 
investavimo platformas, fondus ar 
specialiosios paskirties įmones. Šiomis 
aplinkybėmis, siekiant, kad į ESIF 
projektus investuotų įvairūs investuotojai, 
EIB leidžiama sudaryti tinkamus portfelius. 
Mokumo palaikymo linijos reikalavimus 
atitinka produktai, kuriais įmonėms ir 
projektams, išskyrus subjektus, kurių 
tikslas yra išpirkimas (arba pakeitimas 
kapitalu) siekiant išparduoti turtą dalimis, 
teikiamos investicijos arba per tarpininkus 
teikiamas nuosavas arba kvazinuosavas 
kapitalas. Tikimasi, kad EIB ir EIF suteiks 
finansavimą, leisiantį pasiekti, kad pagal 
mokumo palaikymo liniją būtų investuota 
iki 300 000 000 000 EUR.

kapitalo rinkos priemonės, įskaitant kredito 
vertės didinimą, ir investicijos į nuosavą 
kapitalą ar kvazinuosavą kapitalą, be kita 
ko, per nacionalinius skatinamojo 
finansavimo bankus ar įstaigas, EIB 
grupės ar nacionalinių skatinamojo 
finansavimo bankų ar įstaigų įsteigtas 
investavimo platformas, fondus ar 
specialiosios paskirties įmones. Šiomis 
aplinkybėmis, siekiant, kad į ESIF 
projektus investuotų įvairūs investuotojai, 
EIB leidžiama sudaryti tinkamus portfelius. 
Mokumo palaikymo linijos reikalavimus 
atitinka produktai, kuriais įmonėms ir 
projektams, išskyrus subjektus, kurių 
tikslas yra išpirkimas (arba pakeitimas 
kapitalu) siekiant išparduoti turtą dalimis, 
teikiamos investicijos arba per tarpininkus 
teikiamas nuosavas arba kvazinuosavas 
kapitalas. Tikimasi, kad EIB ir EIF suteiks 
finansavimą, leisiantį pasiekti, kad pagal 
mokumo palaikymo liniją būtų investuota 
iki 300 000 000 000 EUR.

_________________ _________________
11 Tai nebaigtinis produktų, kurie gali būti 
teikiami per ESIF, sąrašas.

11 Tai nebaigtinis produktų, kurie gali būti 
teikiami per ESIF, sąrašas.

Or. en

Pakeitimas 235
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 2 papunkčio c punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Nacionaliniai skatinamojo 
finansavimo bankai ar įstaigos, 
investavimo platformos, fondai ir 
specialiosios paskirties įmonės atitinka EIB 
garantijos taikymo suteikiant ES garantijos 
priešpriešinę garantiją reikalavimus, kaip 

d) Nacionaliniai skatinamojo 
finansavimo bankai ar įstaigos, EIB grupės 
arba nacionalinių skatinamojo 
finansavimo bankų ar įstaigų įsteigtos 
investavimo platformos, fondai ir 
specialiosios paskirties įmonės atitinka EIB 
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nurodyta 10 straipsnio 2 dalies c punkte. garantijos taikymo suteikiant ES garantijos 
priešpriešinę garantiją reikalavimus, kaip 
nurodyta 10 straipsnio 2 dalies c punkte.

Or. en

Pakeitimas 236
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ES garantija gali būti naudojama 
siekiant paremti EIB arba EIF finansavimą, 
garantijas fondams, specialiosios paskirties 
įmonėms ar kitoms investavimo 
platformoms arba investicijas į juos, be kita 
ko, teikiamas per nacionalinius 
skatinamojo finansavimo bankus ar įstaigas 
arba kitomis atitinkamomis priemonėmis, 
kuriomis įmonėms suteikiamas nuosavas 
kapitalas ir vykdomos nuosavo kapitalo 
tipo investicijos į įmones.

– ES garantija gali būti naudojama 
siekiant paremti EIB arba EIF finansavimą, 
garantijas EIB grupės arba nacionalinių 
skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų 
įsteigtiems fondams, specialiosios 
paskirties įmonėms ar kitoms investavimo 
platformoms arba investicijas į juos, be kita 
ko, teikiamas per nacionalinius 
skatinamojo finansavimo bankus ar įstaigas 
arba kitomis atitinkamomis priemonėmis, 
kuriomis įmonėms suteikiamas nuosavas 
kapitalas ir vykdomos nuosavo kapitalo 
tipo investicijos į įmones.

Or. en

Pakeitimas 237
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Mokumo palaikymo linija visų – Mokumo palaikymo linija visų 
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pirma skirta fondams, specialiosios 
paskirties įmonėms arba investavimo 
platformoms, kurių veikla orientuota į 
įmones, vykdančias Sąjungoje 
tarpvalstybinę veiklą, ir (arba) įmones, su 
kuriomis siejamos didelės žaliosios 
pertvarkos arba skaitmeninės 
transformacijos galimybės.

pirma skirta fondams, specialiosios 
paskirties įmonėms arba investavimo 
platformoms, kurių veikla orientuota į 
įmones, vykdančias Sąjungoje 
tarpvalstybinę veiklą, ir (arba) įmones, su 
kuriomis siejamos didelės žaliosios 
pertvarkos arba skaitmeninės 
transformacijos galimybės arba kurios yra 
pagrindiniai tos pertvarkos veiksniai.

Or. en

Pakeitimas 238
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Fondai, specialiosios paskirties 
įmonės arba investavimo platformos 
finansavimą teikia komercinėmis 
sąlygomis arba sąlygomis, atitinkančiomis 
laikinąją valstybės pagalbos sistemą12, 
kartu tinkamai atsižvelgdami į europinį 
Mokumo palaikymo priemonės pobūdį ir 
deramą dėmesį skirdami nepriklausomam 
fondų ir kitų priemonių valdymui.

– Fondai, specialiosios paskirties 
įmonės arba investavimo platformos 
finansavimą teikia komercinėmis 
sąlygomis arba sąlygomis, atitinkančiomis 
laikinąją valstybės pagalbos sistemą12, 
kartu tinkamai atsižvelgdami į europinį 
Mokumo palaikymo priemonės pobūdį ir 
deramą dėmesį skirdami nepriklausomam 
fondų ir kitų priemonių valdymui. Su 
fondais, specialiosios paskirties įmonėmis 
ar investavimo platformomis susijusios 
valstybės narės tai daro laikydamosi šio 
reglamento III priede nustatytų 
reikalavimų.

_________________ _________________
12 Komisijos komunikatas „Laikinoji 
valstybės pagalbos priemonių, skirtų 
ekonomikai remti reaguojant į dabartinį 
COVID-19 protrūkį, sistema“ 
(C(2020)1863) su pakeitimais, padarytais 
C(2020) 3156 final.

12 Komisijos komunikatas „Laikinoji 
valstybės pagalbos priemonių, skirtų 
ekonomikai remti reaguojant į dabartinį 
COVID-19 protrūkį, sistema“ 
(C(2020)1863) su pakeitimais, padarytais 
C(2020) 3156 final.
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Or. en

Pakeitimas 239
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Fondai, specialiosios paskirties 
įmonės arba investavimo platformos 
finansavimą teikia komercinėmis 
sąlygomis arba sąlygomis, atitinkančiomis 
laikinąją valstybės pagalbos sistemą12, 
kartu tinkamai atsižvelgdami į europinį 
Mokumo palaikymo priemonės pobūdį ir 
deramą dėmesį skirdami nepriklausomam 
fondų ir kitų priemonių valdymui.

– Fondai, specialiosios paskirties 
įmonės arba investavimo platformos 
finansavimą teikia komercinėmis 
sąlygomis (išskyrus MVĮ) arba sąlygomis, 
atitinkančiomis laikinąją valstybės 
pagalbos sistemą12 , kartu tinkamai 
atsižvelgdami į europinį Mokumo 
palaikymo priemonės pobūdį ir deramą 
dėmesį skirdami nepriklausomam fondų ir 
kitų priemonių valdymui. 

_________________ _________________
12 Komisijos komunikatas „Laikinoji 
valstybės pagalbos priemonių, skirtų 
ekonomikai remti reaguojant į dabartinį 
COVID-19 protrūkį, sistema“ 
(C(2020)1863) su pakeitimais, padarytais 
C(2020) 3156 final.

12 Komisijos komunikatas „Laikinoji 
valstybės pagalbos priemonių, skirtų 
ekonomikai remti reaguojant į dabartinį 
COVID-19 protrūkį, sistema“ 
(C(2020)1863) su pakeitimais, padarytais 
C(2020) 3156 final.

Or. en

Pakeitimas 240
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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– Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
kiek įmanoma laikytis būtinųjų aukšto 
lygio socialinių ir aplinkos apsaugos 
principų pagal Valdančiosios tarybos 
parengtas gaires. Į tas gaires turėtų būti 
įtrauktos atitinkamos nuostatos, kuriomis, 
atsižvelgiant į įmonių dydį ir įtraukiant 
paprastesnes MVĮ skirtas nuostatas, būtų 
padedama išvengti nereikalingos 
administracinės naštos. Įmonės, kurios tam 
tikru mastu yra susijusios su aplinkai 
žalinga veikla, nurodyta iš anksto 
sudarytame tokios veiklos rūšių sąraše, 
visų pirma – veikla, vykdoma sektoriuose, 
kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), 
skatinamos ateityje parengti žaliosios 
pertvarkos planus. Įmonės taip pat 
skatinamos daryti pažangą skaitmeninės 
transformacijos srityje. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms turėtų būti siūloma 
techninė pagalba.

– Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, kiek 
įmanoma laikosi būtinųjų aukšto lygio 
socialinių ir aplinkos apsaugos principų 
pagal Valdančiosios tarybos parengtas 
gaires, remiantis Reglamento 2020/852 17 
ir 18 straipsniais. Į tas gaires turėtų būti 
įtrauktos atitinkamos nuostatos, kuriomis, 
atsižvelgiant į įmonių dydį ir įtraukiant 
paprastesnes MVĮ skirtas nuostatas, būtų 
padedama išvengti nereikalingos 
administracinės naštos. Įmonės, kurioms 
pagal Direktyvos 2013/34/ES 19a arba 
29a straipsnį taikomas įpareigojimas 
skelbti nefinansinę informaciją, parengia 
žaliosios pertvarkos ir teisingos pertvarkos 
planus. Įmonės taip pat skatinamos daryti 
pažangą skaitmeninės transformacijos 
srityje. Siekiančioms minėtų tikslų 
įmonėms turėtų būti siūloma techninė 
pagalba.

Pertvarkos planais bent užtikrinama, kad:
– įmonės ekonominė veikla būtų suderinta 
su Sąjungos klimato srities tikslais, 
nustatytais [Reglamente (ES) 2020/XXX, 
kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema (Europos klimato 
teisės aktas)];
– atitinkamais atvejais įmonės ekonominė 
veikla būtų suderinta su Reglamento 
2020/852 9 straipsnio b–f punktuose 
nustatytais aplinkos tikslais;
– būtų nustatytas tinkamas valdymas, kad 
būtų galima įvertinti ir kuo labiau 
sumažinti riziką tvarumui;
– visos būsimos kapitalo išlaidos būtų 
naudojamos turtui arba procesams, 
siejamiems su ekonomine veikla, kuri 
laikoma tvaria aplinkos atžvilgiu pagal 
Reglamento (ES) 2020/852 3 ir 9 
straipsnius;
– būtų numatytas laipsniškas veiklos, kuri 
kelia reikšmingą žalą aplinkos tikslams 
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pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 
straipsnį, nutraukimas ir tokios veiklos 
pertvarkymas į neutralaus arba mažo 
poveikio veiklą per iš anksto nustatytą 
laikotarpį;
– būtų nustatyti kokybiško užimtumo 
tikslai ir su lyčių lygybe susiję tikslai, 
įskaitant vienodo darbo užmokesčio 
tikslus.
Planuose nurodomi tarpiniai tikslai, jie 
kasmet atnaujinami ir juose pateikiamas 
ex post vertinimas, ar tarpiniai tikslai yra 
pasiekti.
Įmonės, kurioms pagal Direktyvos 
2013/34/ES 19a straipsnį arba 29a 
straipsnį netaikomas įpareigojimas skelbti 
nefinansinę informaciją, parengia 
pertvarkos planus, kuriuose paaiškinama, 
ar ir kokiu mastu jų ekonominė veikla 
prisideda prie Reglamento (ES) 2020/852 
3 straipsnyje nurodytų aplinkos tikslų. Į 
šiuos planus atitinkamai gali būti 
įtraukiami tikslai dėl jų kapitalo išlaidų 
dalies ir jų veiklos išlaidų dalies, 
susijusios su turtu ar procesais, siejamais 
su ekonomine veikla, kuri laikoma 
aplinkos atžvilgiu tvaria pagal 
Taksonomijos reglamento 3 ir 9 
straipsnius. Į juos taip pat gali būti 
įtraukiami kokybiškų darbo vietų kūrimo 
tikslai ir užimtumo išsaugojimo 
priemonės, taip pat su lyčių lygybe susiję 
tikslai, įskaitant vienodo darbo 
užmokesčio tikslus. Planuose gali būti 
nurodomi tarpiniai tikslai, jie kas dvejus 
metus atnaujinami ir juose pateikiamas ex 
post vertinimas, ar tarpiniai tikslai yra 
pasiekti. Šioje dalyje nurodytoms 
įmonėms jų prašymu pateikiami 
supaprastinti šablonai ir gairės, taip pat 
teikiama finansinė ir techninė pagalba 
planams parengti.
Planai ir atnaujinimai pateikiami EIB 
arba atitinkamam nacionaliniam 
skatinamojo finansavimo bankui ar 
įstaigai ataskaitų teikimo, apskaitos ir 
vertinimo reikalavimų vykdymo pagal šio 
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reglamento VI skyriaus nuostatas tikslais.

Or. en

Pakeitimas 241
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
kiek įmanoma laikytis būtinųjų aukšto 
lygio socialinių ir aplinkos apsaugos 
principų pagal Valdančiosios tarybos 
parengtas gaires. Į tas gaires turėtų būti 
įtrauktos atitinkamos nuostatos, kuriomis, 
atsižvelgiant į įmonių dydį ir įtraukiant 
paprastesnes MVĮ skirtas nuostatas, būtų 
padedama išvengti nereikalingos 
administracinės naštos. Įmonės, kurios tam 
tikru mastu yra susijusios su aplinkai 
žalinga veikla, nurodyta iš anksto 
sudarytame tokios veiklos rūšių sąraše, 
visų pirma – veikla, vykdoma sektoriuose, 
kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), 
skatinamos ateityje parengti žaliosios 
pertvarkos planus. Įmonės taip pat 
skatinamos daryti pažangą skaitmeninės 
transformacijos srityje. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms turėtų būti siūloma 
techninė pagalba.

– Išskyrus MVĮ, kaip apibrėžta ES 
rekomendacijoje 2003/361, įmonės, į 
kurias orientuota fondų, specialiosios 
paskirties įmonių arba investavimo 
platformų veikla, privalo kiek įmanoma 
laikytis būtinųjų aukšto lygio socialinių ir 
aplinkos apsaugos principų pagal 
Valdančiosios tarybos parengtas gaires. Į 
tas gaires turėtų būti įtrauktos atitinkamos 
nuostatos, kuriomis, atsižvelgiant į įmonių 
dydį ir įtraukiant paprastesnes MVĮ skirtas 
nuostatas, būtų padedama išvengti 
nereikalingos administracinės naštos. 
Įmonės, kurios tam tikru mastu yra 
susijusios su aplinkai žalinga veikla, 
nurodyta iš anksto sudarytame tokios 
veiklos rūšių sąraše, visų pirma – veikla, 
vykdoma sektoriuose, kuriems taikoma ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema (ES ATLPS), skatinamos ateityje 
parengti žaliosios pertvarkos planus. 
Įmonės taip pat skatinamos daryti pažangą 
skaitmeninės transformacijos srityje. 
Siekiančioms minėtų tikslų įmonėms turėtų 
būti siūloma techninė pagalba.

Or. en

Pakeitimas 242
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
kiek įmanoma laikytis būtinųjų aukšto 
lygio socialinių ir aplinkos apsaugos 
principų pagal Valdančiosios tarybos 
parengtas gaires. Į tas gaires turėtų būti 
įtrauktos atitinkamos nuostatos, kuriomis, 
atsižvelgiant į įmonių dydį ir įtraukiant 
paprastesnes MVĮ skirtas nuostatas, būtų 
padedama išvengti nereikalingos 
administracinės naštos. Įmonės, kurios tam 
tikru mastu yra susijusios su aplinkai 
žalinga veikla, nurodyta iš anksto 
sudarytame tokios veiklos rūšių sąraše, 
visų pirma – veikla, vykdoma sektoriuose, 
kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), 
skatinamos ateityje parengti žaliosios 
pertvarkos planus. Įmonės taip pat 
skatinamos daryti pažangą skaitmeninės 
transformacijos srityje. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms turėtų būti siūloma 
techninė pagalba.

– Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, privalo 
laikytis būtinųjų aukšto lygio socialinių ir 
aplinkos apsaugos principų pagal 
Valdančiosios tarybos parengtas gaires. Į 
tas gaires turėtų būti įtrauktos atitinkamos 
nuostatos, kuriomis, atsižvelgiant į įmonių 
dydį ir įtraukiant paprastesnes MVĮ skirtas 
nuostatas, būtų padedama išvengti 
nereikalingos administracinės naštos. 
Įmonės, kurios tam tikru mastu yra 
susijusios su aplinkai žalinga veikla, 
nurodyta iš anksto sudarytame tokios 
veiklos rūšių sąraše, visų pirma – veikla, 
vykdoma sektoriuose, kuriems taikoma ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema (ES ATLPS), privalo ateityje per 
nustatytą laikotarpį parengti žaliosios 
pertvarkos planus, įskaitant išmetamo 
anglies dioksido kiekio mažinimo 
priemones. Įmonės taip pat skatinamos 
daryti pažangą skaitmeninės 
transformacijos srityje. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms turėtų būti siūloma 
techninė pagalba.

Or. en

Pakeitimas 243
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Įmonės, į kurias orientuota fondų, – Įmonės, į kurias orientuota fondų, 



AM\1211825LT.docx 119/135 PE655.933v01-00

LT

specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
kiek įmanoma laikytis būtinųjų aukšto 
lygio socialinių ir aplinkos apsaugos 
principų pagal Valdančiosios tarybos 
parengtas gaires. Į tas gaires turėtų būti 
įtrauktos atitinkamos nuostatos, kuriomis, 
atsižvelgiant į įmonių dydį ir įtraukiant 
paprastesnes MVĮ skirtas nuostatas, būtų 
padedama išvengti nereikalingos 
administracinės naštos. Įmonės, kurios tam 
tikru mastu yra susijusios su aplinkai 
žalinga veikla, nurodyta iš anksto 
sudarytame tokios veiklos rūšių sąraše, 
visų pirma – veikla, vykdoma sektoriuose, 
kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), 
skatinamos ateityje parengti žaliosios 
pertvarkos planus.  Įmonės taip pat 
skatinamos daryti pažangą skaitmeninės 
transformacijos srityje. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms turėtų būti siūloma 
techninė pagalba.

specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
kiek įmanoma laikytis socialinių ir 
aplinkos apsaugos principų pagal Europos 
socialinių teisių ramstį, Paryžiaus 
susitarimą ir darnaus vystymosi tikslus. Į 
tas gaires turėtų būti įtrauktos atitinkamos 
nuostatos, kuriomis, atsižvelgiant į įmonių 
dydį ir įtraukiant paprastesnes MVĮ skirtas 
nuostatas, būtų padedama išvengti 
nereikalingos administracinės naštos. 
Įmonės, kurios tam tikru mastu yra 
susijusios su aplinkai žalinga veikla, 
nurodyta iš anksto sudarytame tokios 
veiklos rūšių sąraše, visų pirma – veikla, 
vykdoma sektoriuose, kuriems taikoma ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema (ES ATLPS), skatinamos ateityje 
parengti žaliosios pertvarkos planus. 
Įmonės taip pat skatinamos daryti pažangą 
skaitmeninės transformacijos srityje. 
Siekiančioms minėtų tikslų įmonėms turėtų 
būti siūloma techninė pagalba.

Or. fr

Pakeitimas 244
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
kiek įmanoma laikytis būtinųjų aukšto 
lygio socialinių ir aplinkos apsaugos 
principų pagal Valdančiosios tarybos 
parengtas gaires. Į tas gaires turėtų būti 
įtrauktos atitinkamos nuostatos, kuriomis, 
atsižvelgiant į įmonių dydį ir įtraukiant 

– Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
kiek įmanoma laikytis būtinųjų aukšto 
lygio socialinių ir aplinkos apsaugos 
principų pagal Valdančiosios tarybos 
parengtas gaires. Į tas gaires turėtų būti 
įtrauktos atitinkamos nuostatos, kuriomis, 
atsižvelgiant į įmonių dydį ir įtraukiant 
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paprastesnes MVĮ skirtas nuostatas, būtų 
padedama išvengti nereikalingos 
administracinės naštos. Įmonės, kurios tam 
tikru mastu yra susijusios su aplinkai 
žalinga veikla, nurodyta iš anksto 
sudarytame tokios veiklos rūšių sąraše, 
visų pirma – veikla, vykdoma sektoriuose, 
kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), 
skatinamos ateityje parengti žaliosios 
pertvarkos planus. Įmonės taip pat 
skatinamos daryti pažangą skaitmeninės 
transformacijos srityje. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms turėtų būti siūloma 
techninė pagalba.

proporcingas MVĮ skirtas nuostatas, būtų 
padedama išvengti nereikalingos 
administracinės naštos. Įmonės, kurios tam 
tikru mastu yra susijusios su aplinkai 
žalinga veikla, nurodyta iš anksto 
sudarytame tokios veiklos rūšių sąraše, 
visų pirma – veikla, vykdoma sektoriuose, 
kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), 
skatinamos ateityje parengti žaliosios 
pertvarkos planus. Įmonės taip pat 
skatinamos daryti pažangą skaitmeninės 
transformacijos srityje. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms turėtų būti siūloma 
techninė pagalba.

Or. en

Pakeitimas 245
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
kiek įmanoma laikytis būtinųjų aukšto 
lygio socialinių ir aplinkos apsaugos 
principų pagal Valdančiosios tarybos 
parengtas gaires. Į tas gaires turėtų būti 
įtrauktos atitinkamos nuostatos, kuriomis, 
atsižvelgiant į įmonių dydį ir įtraukiant 
paprastesnes MVĮ skirtas nuostatas, būtų 
padedama išvengti nereikalingos 
administracinės naštos. Įmonės, kurios tam 
tikru mastu yra susijusios su aplinkai 
žalinga veikla, nurodyta iš anksto 
sudarytame tokios veiklos rūšių sąraše, 
visų pirma – veikla, vykdoma sektoriuose, 
kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), 
skatinamos ateityje parengti žaliosios 

– Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
laikytis būtinųjų aukšto lygio socialinių ir 
aplinkos apsaugos principų pagal 
Valdančiosios tarybos parengtas gaires. Į 
tas gaires turėtų būti įtrauktos atitinkamos 
nuostatos, kuriomis, atsižvelgiant į įmonių 
dydį ir įtraukiant paprastesnes MVĮ skirtas 
nuostatas, būtų padedama išvengti 
nereikalingos administracinės naštos. 
Įmonės, kurios tam tikru mastu yra 
susijusios su aplinkai žalinga veikla, 
nurodyta iš anksto sudarytame tokios 
veiklos rūšių sąraše, visų pirma – veikla, 
vykdoma sektoriuose, kuriems taikoma ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema (ES ATLPS), skatinamos ateityje 
parengti žaliosios pertvarkos planus. 
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pertvarkos planus. Įmonės taip pat 
skatinamos daryti pažangą skaitmeninės 
transformacijos srityje. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms turėtų būti siūloma 
techninė pagalba.

Įmonės taip pat skatinamos daryti pažangą 
skaitmeninės transformacijos srityje. 
Siekiančioms minėtų tikslų įmonėms turėtų 
būti siūloma techninė pagalba.

Or. en

Pakeitimas 246
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, 
Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
kiek įmanoma laikytis būtinųjų aukšto 
lygio socialinių ir aplinkos apsaugos 
principų pagal Valdančiosios tarybos 
parengtas gaires. Į tas gaires turėtų būti 
įtrauktos atitinkamos nuostatos, kuriomis, 
atsižvelgiant į įmonių dydį ir įtraukiant 
paprastesnes MVĮ skirtas nuostatas, būtų 
padedama išvengti nereikalingos 
administracinės naštos. Įmonės, kurios tam 
tikru mastu yra susijusios su aplinkai 
žalinga veikla, nurodyta iš anksto 
sudarytame tokios veiklos rūšių sąraše, 
visų pirma – veikla, vykdoma sektoriuose, 
kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), 
skatinamos ateityje parengti žaliosios 
pertvarkos planus. Įmonės taip pat 
skatinamos daryti pažangą skaitmeninės 
transformacijos srityje. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms turėtų būti siūloma 
techninė pagalba.

– Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
kiek įmanoma laikytis būtinųjų aukšto 
lygio socialinių ir aplinkos apsaugos 
principų pagal Valdančiosios tarybos 
parengtas gaires. Į tas gaires turėtų būti 
įtrauktos atitinkamos nuostatos, kuriomis, 
atsižvelgiant į įmonių dydį ir įtraukiant 
paprastesnes MVĮ skirtas nuostatas, būtų 
padedama išvengti nereikalingos 
administracinės naštos. Įmonės, kurios tam 
tikru mastu yra susijusios su aplinkai 
žalinga veikla, nurodyta iš anksto 
sudarytame tokios veiklos rūšių sąraše, 
visų pirma – veikla, vykdoma sektoriuose, 
kuriems taikoma ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), 
parengia žaliosios pertvarkos planus. 
Įmonės taip pat labai skatinamos daryti 
pažangą skaitmeninės transformacijos 
srityje. Siekiančioms minėtų tikslų 
įmonėms turėtų būti siūloma techninė 
pagalba.

Or. en
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Pakeitimas 247
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Iš įmonių, į kurias investuoja fondai, 
specialiosios paskirties įmonės ar 
investavimo platformos ir kurios yra 
Direktyvoje 2013/34/ES apibrėžtos didelės 
įmonės, reikalaujama pasiūlyti darbo 
vietų išlaikymo planus, kuriais siekiama 
išlaikyti darbuotojus ir pasiūlyti aiškias 
galimybes persikvalifikuoti.

Or. en

Pakeitimas 248
Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– EIB kas tris mėnesius Europos 
Parlamentui pateikia pranešimą apie savo 
projektų padėtį, kuris apima:
a) skolinimo veiklos socialinį, 
ekonominį ir aplinkosauginį vertinimą;
b) metodiką, kuria siekiama užkirsti 
kelią interesų konfliktams, visų pirma 
ESIF investicijų komiteto ir EIB 
direktorių valdybos narių interesų 
konfliktams; taip pat pasiūlymus įtraukti 
griežtesnes taisykles dėl interesų 
konfliktų.

Or. fr
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Pakeitimas 249
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 8 skirsnio 1 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 8 skirsnio a punktas iš dalies 
keičiamas taip:

a) Sektorių koncentracija „a) Sektorių koncentracija

Siekdama valdyti ESIF portfelio sektorinį 
įvairinimą ir koncentraciją, Valdančioji 
taryba pradinio investavimo laikotarpio 
pabaigoje nustato orientacines operacijų, 
kurios remiamos ES garantija, apimties 
koncentracijos ribines vertes. Orientacinės 
koncentracijos ribinės vertės skelbiamos 
viešai. Valdančioji taryba, pasitarusi su 
Investicijų komitetu, gali nuspręsti pakeisti 
šias orientacines ribines vertes. Tokiu 
atveju Valdančioji taryba Europos 
Parlamentui ir Tarybai raštu pateikia 
savo sprendimo paaiškinimą.

Siekdama valdyti ESIF portfelio sektorinį 
įvairinimą ir koncentraciją, Valdančioji 
taryba pradinio investavimo laikotarpio 
pabaigoje nustato orientacines operacijų, 
kurios remiamos ES garantija, apimties 
koncentracijos ribines vertes. Orientacinės 
koncentracijos ribinės vertės skelbiamos 
viešai. Valdančioji taryba, pasitarusi su 
Investicijų komitetu, gali nuspręsti pakeisti 
šias orientacines ribines vertes.

Valdančioji taryba, siekdama užtikrinti, 
kad būtų laikomasi atitinkamų 9 
straipsnio 2a dalies b ir c punktų 
reikalavimų ir kartu išvengta pernelyg 
didelės paramos koncentracijos keliuose 
sektoriuose, nustato konkrečias pagal 
Mokumo palaikymo liniją taikytinas 
įvairinimo ir koncentracijos ribines vertes. 
Valdančioji taryba reguliariai vertina 
COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį 
valstybėms narėms ir sektoriams. 
Remdamasi šiuo vertinimu, Valdančioji 
taryba, pasitarusi su Investicijų komitetu, 
gali nuspręsti šias ribines vertes pakeisti.
Valdančioji taryba Europos Parlamentui 
ir Tarybai raštu pateikia savo sprendimo 
dėl orientacinių ir Mokumo palaikymo 
linijai taikomų ribinių verčių 
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paaiškinimą. Europos Parlamentas ir 
Taryba gali pakviesti Valdančiosios 
tarybos pirmininką pasikeisti 
nuomonėmis dėl tų sprendimų.“

Or. en

Pakeitimas 250
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 4 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 8 skirsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Geografinė koncentracija Išbraukta.
Pasibaigus atitinkamam investavimo 
laikotarpiui ESIF remiamos operacijos 
neturi būti sutelktos kurioje nors 
konkrečioje teritorijoje. Šiuo tikslu 
Valdančioji taryba patvirtina orientacines 
geografinės diversifikacijos ir 
koncentracijos gaires. Valdančioji taryba, 
pasitarusi su Investicijų komitetu, gali 
nuspręsti pakeisti šias orientacines ribines 
vertes.
Valdančioji taryba, siekdama užtikrinti, 
kad būtų laikomasi atitinkamų 9 
straipsnio 2a dalies b ir c punktų 
reikalavimų ir kartu išvengta pernelyg 
didelio paramos sutelkimo keliose 
valstybėse narėse, nustato konkrečias 
pagal mokumo palaikymo liniją taikytinas 
diversifikacijos ir koncentracijos ribas. 
Valdančioji taryba reguliariai vertina 
COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį 
valstybėms narėms ir sektoriams. 
Remdamasi šiuo vertinimu, Valdančioji 
taryba, pasitarusi su Investicijų komitetu, 
gali nuspręsti šias ribines vertes pakeisti.
Valdančioji taryba Europos Parlamentui 
ir Tarybai raštu pateikia savo sprendimo 
dėl orientacinių ir mokumo palaikymo 
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linijai taikomų ribinių verčių 
paaiškinimą. ESIF turėtų būti skirtas 
visoms valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti geografinio lėšų skirstymo.

Pakeitimas 251
Frances Fitzgerald

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 4 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 8 skirsnio b punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasibaigus atitinkamam investavimo 
laikotarpiui ESIF remiamos operacijos 
neturi būti sutelktos kurioje nors 
konkrečioje teritorijoje. Šiuo tikslu 
Valdančioji taryba patvirtina orientacines 
geografinės diversifikacijos ir 
koncentracijos gaires. Valdančioji taryba, 
pasitarusi su Investicijų komitetu, gali 
nuspręsti pakeisti šias orientacines ribines 
vertes.

Pasibaigus atitinkamam investavimo 
laikotarpiui ESIF remiamos operacijos 
neturi būti sutelktos kurioje nors 
konkrečioje teritorijoje. Šiuo tikslu 
Valdančioji taryba patvirtina orientacines 
geografinės diversifikacijos ir 
koncentracijos gaires, siekdama užtikrinti 
proporcingą geografinę paramos aprėptį. 
Valdančioji taryba, pasitarusi su Investicijų 
komitetu, gali nuspręsti pakeisti šias 
orientacines ribines vertes.

Or. en

Pakeitimas 252
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 4 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 8 skirsnio b punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Valdančioji taryba, siekdama užtikrinti, 
kad būtų laikomasi atitinkamų 9 straipsnio 
2a dalies b ir c punktų reikalavimų ir kartu 
išvengta pernelyg didelio paramos 
sutelkimo keliose valstybėse narėse, 
nustato konkrečias pagal mokumo 
palaikymo liniją taikytinas diversifikacijos 
ir koncentracijos ribas. Valdančioji taryba 
reguliariai vertina COVID-19 pandemijos 
ekonominį poveikį valstybėms narėms ir 
sektoriams. Remdamasi šiuo vertinimu, 
Valdančioji taryba, pasitarusi su Investicijų 
komitetu, gali nuspręsti šias ribines vertes 
pakeisti.

Valdančioji taryba, siekdama užtikrinti, 
kad būtų laikomasi atitinkamų 9 straipsnio 
2a dalies b ir c punktų reikalavimų ir kartu 
išvengta pernelyg didelio paramos 
sutelkimo keliose valstybėse narėse, 
nustato konkrečias pagal mokumo 
palaikymo liniją taikytinas diversifikacijos 
ir koncentracijos ribas. Valdančioji taryba 
reguliariai vertina COVID-19 pandemijos 
ekonominį poveikį valstybėms narėms ir 
sektoriams. Tuo tikslu ji stebi tokius 
rodiklius kaip gyventojų skaičius, 
atvirkštinis BVP vienam gyventojui ir 
valstybių narių nedarbo lygio nuokrypis 
nuo ES vidurkio 2015–2019 m. 
laikotarpiu. Remdamasi šiuo vertinimu, 
Valdančioji taryba, pasitarusi su Investicijų 
komitetu, gali nuspręsti šias ribines vertes 
pakeisti.

Or. en

Pakeitimas 253
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 4 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 8 skirsnio b punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba, siekdama užtikrinti, 
kad būtų laikomasi atitinkamų 9 straipsnio 
2a dalies b ir c punktų reikalavimų ir kartu 
išvengta pernelyg didelio paramos 
sutelkimo keliose valstybėse narėse, 
nustato konkrečias pagal mokumo 
palaikymo liniją taikytinas diversifikacijos 
ir koncentracijos ribas. Valdančioji taryba 
reguliariai vertina COVID-19 pandemijos 
ekonominį poveikį valstybėms narėms ir 
sektoriams. Remdamasi šiuo vertinimu, 
Valdančioji taryba, pasitarusi su Investicijų 
komitetu, gali nuspręsti šias ribines vertes 

Valdančioji taryba, siekdama užtikrinti, 
kad būtų laikomasi atitinkamų 9 straipsnio 
2a dalies b ir c punktų reikalavimų ir kartu 
išvengta pernelyg didelio paramos 
sutelkimo keliose valstybėse narėse, 
nustato konkrečias pagal mokumo 
palaikymo liniją taikytinas diversifikacijos 
ir koncentracijos ribas. Valdančioji taryba 
reguliariai ir ne rečiau kaip kas ketvirtį 
vertina COVID-19 pandemijos ekonominį 
poveikį valstybėms narėms ir sektoriams. 
Remdamasi šiuo vertinimu, Valdančioji 
taryba, pasitarusi su Investicijų komitetu, 
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pakeisti. gali nuspręsti šias ribines vertes pakeisti.

Or. en

Pakeitimas 254
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 4 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 8 skirsnio b punkto 4 dalis nauja

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba reguliariai ir ne rečiau 
kaip kartą per metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl 
paramos pagal šią priemonę gavėjų ir 
tarpininkų veiklos, siekiant užtikrinti 
visišką, tinkamą ir savalaikį programos 
skaidrumą.

Or. en

Pakeitimas 255
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
III priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a) pridedamas šis priedas:
„III PRIEDAS. REIKALAVIMAI, 
KURIŲ LAIKYDAMOSI VALSTYBĖS 
NARĖS GALI TEIKTI PARAMĄ PAGAL 
MOKUMO PALAIKYMO PRIEMONĘ
1) Bendrieji principai
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– Valstybė už investiciją gauna tinkamą 
atlygį. Kuo atlygis artimesnis rinkos 
sąlygoms, tuo mažesnis galimas valstybės 
intervencijos sukeliamas konkurencijos 
iškraipymas.
– Rekapitalizavimo dėl COVID-19 suma 
turėtų būti grąžinta, kai ekonomika 
stabilizuosis. Kad grąžinimas būtų 
laipsniškai skatinamas, valstybė narė turi 
nustatyti mechanizmą.
– Atlygis už mokumo palaikymą turėtų 
būti didinamas, kad priartėtų prie rinkos 
kainų ir paskatintų paramos gavėją ir 
kitus akcininkus grąžinti valstybės 
suteikiamos rekapitalizavimo priemonės 
sumą ir kuo labiau sumažinti 
konkurencijos iškraipymo riziką.
– Vietoj toliau nurodytų atlygio metodikų 
valstybės narės gali pranešti apie schemas 
arba individualias priemones, pagal 
kurias atlygio metodika pritaikoma 
atsižvelgiant į teikiamos kapitalo 
priemonės ypatybes ir pirmaeiliškumą, jei 
jų bendras rezultatas, susijęs su valstybės 
pasitraukimo skatinimo poveikiu ir 
bendru poveikiu valstybės gaunamam 
atlygiui, yra panašūs.
2) Atlygis už nuosavo kapitalo priemones
– Valstybės kapitalo injekcija arba 
lygiavertė intervencija vykdoma tokia 
kaina, kuri neviršija paramos gavėjo 
vidutinės akcijos kainos per 15 dienų iki 
prašymo skirti kapitalo injekciją 
pateikimo dienos. Jei paramos gavėjas 
nėra biržinė bendrovė, nepriklausomas 
ekspertas turėtų nustatyti jo rinkos vertę 
arba ji turėtų būti nustatoma kitomis 
proporcingomis priemonėmis.
– Bet kuri rekapitalizavimo priemonė 
apima laipsniško didinimo mechanizmą, 
pagal kurį didinamas atlygis valstybei, 
siekiant paskatinti paramos gavėją 
atpirkti valstybės kapitalo injekcijas. Šis 
atlygio didinimas gali vykti valstybei 
suteikiamų papildomų akcijų arba kitų 
mechanizmų forma ir turėtų atitikti 
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mažiausiai 10 % didesnį atlygį valstybei 
(už kapitalo dalį dėl su COVID-19 
susijusios valstybės nuosavo kapitalo 
injekcijos, kuri nebuvo grąžinta) per 
kiekvieną laipsniško didinimo žingsnį:
a) laipsniško didinimo mechanizmas bus 
aktyvuojamas praėjus ketveriems metams 
po su mokumo palaikymu susijusios 
nuosavo kapitalo injekcijos, jei valstybė 
nebus pardavusi bent 40 % savo akcinio 
kapitalo, susidariusio dėl su COVID-19 
susijusios nuosavo kapitalo injekcijos;
b) laipsniško didinimo mechanizmas vėl 
bus aktyvuotas praėjus šešeriems metams 
po su mokumo palaikymu susijusios 
nuosavo kapitalo injekcijos, jei valstybė 
nebus pardavusi viso savo akcinio 
kapitalo, susidariusio dėl su mokumo 
palaikymu susijusios valstybės nuosavo 
kapitalo injekcijos. Jei paramos gavėjas 
nėra biržinė bendrovė, valstybės narės 
gali nuspręsti kiekvieną iš abiejų žingsnių 
įgyvendinti vieneriais metais vėliau, t. y. 
atitinkamai po penkerių ir septynerių 
metų nuo su mokumo palaikymu 
susijusios nuosavo kapitalo injekcijos.
– Komisija gali pritarti alternatyviems 
mechanizmams su sąlyga, kad jų bendras 
rezultatas, susijęs su valstybės 
pasitraukimo skatinimo poveikiu ir 
bendru poveikiu valstybės gaunamam 
atlygiui, bus panašūs.
– Paramos gavėjas turėtų turėti galimybę 
bet kuriuo metu atpirkti valstybės įsigytą 
nuosavo kapitalo dalį. Siekiant užtikrinti, 
kad valstybė gautų tinkamą atlygį už 
investiciją, atpirkimo kaina turėtų būti 
didesnioji iš šių sumų:
i) nominali valstybės investicija, padidinta 
metinių palūkanų 200 bazinių punktų 
didesniu atlygiu, nei nurodyta Komisijos 
komunikato (2020/C 164/03)1a 66 punkte, 
arba
ii) rinkos kaina atpirkimo metu.
– Kaip alternatyvą valstybė gali pasirinkti 
bet kada parduoti savo nuosavo kapitalo 
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dalį rinkos kainomis ne paramos gavėjui, 
o kitiems pirkėjams. Tokiam pardavimui 
atlikti iš esmės reikia atvirų ir 
nediskriminacinių konsultacijų su 
potencialiais pirkėjais arba atlikti 
pardavimą vertybinių popierių biržoje. 
Valstybė gali suteikti esamiems 
akcininkams pirmumo teises pirkti už 
viešųjų konsultacijų metu nustatytą kainą.
3) Atlygis už hibridines kapitalo 
priemones
– Nustatant bendrą atlygį už hibridines 
kapitalo priemones privaloma tinkamai 
atsižvelgti į šiuos elementus:
a) pasirinktos priemonės požymius, 
įskaitant jos subordinavimo lygį, riziką ir 
visas mokėjimo sąlygas;
b) integruotas pasitraukimo paskatas 
(tokias kaip atlygio didinimas ir atlygio 
sąlygos) ir
c) atitinkamą palūkanų normos 
lyginamąjį indeksą.
– Minimalus atlygis už hibridines kapitalo 
priemones, kol jos bus konvertuotos į 
nuosavo kapitalo priemones, yra bent jau 
lygus bazinei normai (1 metų IBOR arba 
lygiavertei normai, kurią paskelbia 
Komisija1b), pridėjus priemoką, kaip 
nustatyta Komisijos komunikato (2020/C 
164/03)1c 66 dalyje.
– Hibridinių kapitalo priemonių 
konvertavimas į nuosavą kapitalą 
atliekamas taikant ne mažiau kaip 5 arba 
daugiau procentų nesiekiant 
konvertavimo metu galiojančios TERP 
(teorinės kainos be pasirašymo mokesčio).
– Po konvertavimo į nuosavą kapitalą 
būtina įtraukti laipsniško didinimo 
mechanizmą, kad būtų padidintas atlygis 
valstybei, siekiant paskatinti paramos 
gavėjus atpirkti valstybės kapitalo 
injekcijas. Jei praėjus dvejiems metams po 
konvertavimo į nuosavą kapitalą dėl su 
mokumo palaikymu susijusios valstybės 
intervencijos susidaręs nuosavas kapitalas 
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vis dar priklauso valstybei, valstybė, be 
likusios kapitalo dalies, susidariusios 
valstybei konvertavus su mokumo 
palaikymu susijusias hibridines kapitalo 
priemones, gauna papildomą paramos 
gavėjo nuosavybės dalį. Ši papildoma 
nuosavybės dalis sudaro ne mažiau kaip 
10 % likusios kapitalo dalies, 
susidariusios valstybei konvertavus su 
mokumo palaikymu susijusias hibridines 
kapitalo priemones. Komisija gali pritarti 
alternatyviems laipsniško didinimo 
mechanizmams, jei jų skatinamasis 
poveikis yra toks pat, o bendras poveikis 
valstybės atlygiui yra panašus.
– Valstybės narės gali pasirinkti 
kainodaros formulę, kuri apima 
papildomas laipsniško didinimo arba 
atpirkimo sąlygas. Tokios ypatybės turėtų 
būti suformuotos taip, kad paskatintų 
anksčiau grąžinti valstybės suteiktą 
rekapitalizavimo paramą gavėjui. 
Komisija taip pat gali pritarti alternatyviai 
kainodaros metodikai, jei pagal ją bus 
nustatomi didesni nei pagal pirmiau 
minėtą metodiką arba panašūs atlygiai.
– Kadangi hibridinių priemonių pobūdis 
labai skiriasi, Komisija neteikia gairių dėl 
visų rūšių priemonių. Bet kuriuo atveju 
hibridinės priemonės turi atitikti pirmiau 
minėtus principus, o atlygis turi atspindėti 
konkrečių priemonių riziką.
4) Valdymas ir nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo prevencija
– Siekiant užkirsti kelią nepagrįstam 
konkurencijos iškraipymui, paramos 
gavėjai negali vykdyti agresyvios 
komercinės plėtros, finansuojamos 
valstybės pagalbos lėšomis, ir paramos 
gavėjai negali prisiimti pernelyg didelės 
rizikos. Apskritai, kuo mažesnė valstybės 
narės nuosavo kapitalo dalis ir kuo 
didesnis atlygis, tuo mažiau reikia 
apsaugos priemonių.
– Jei 250 mln. EUR viršijančios mokumo 
paramos gavėjas yra įmonė, turinti didelės 
įtakos bent vienoje iš atitinkamų rinkų, 
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kuriose ji veikia, valstybės narės turi 
pasiūlyti papildomų priemonių 
veiksmingai konkurencijai tose rinkose 
išlaikyti. Siūlydamos tokias priemones, 
valstybės narės visų pirma gali pasiūlyti 
struktūrinius arba elgesio įsipareigojimus, 
numatytus Komisijos pranešime dėl 
taisomųjų priemonių, kurios yra 
priimtinos pagal Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 139/2004 ir Komisijos 
reglamentą (EB) Nr. 802/2004.
– Mokumo paramos gavėjams 
draudžiama ją reklamuoti komerciniais 
tikslais.
– Kol negrąžinta ne mažiau kaip 75 % 
mokumo palaikymo paramos, jos 
gavėjams, išskyrus MVĮ, neleidžiama 
įsigyti didesnės nei 10 % konkurentų ar 
kitų tos pačios rūšies veiklos vykdytojų, 
įskaitant pradinės ir galutinės grandies 
veiklos vykdytojus, verslo dalies.
– Išskirtinėmis aplinkybėmis ir nedarant 
poveikio susijungimų kontrolei, tokie 
paramos gavėjai gali įsigyti didesnę nei 10 
% pradinės ar galutinės grandies veiklos 
vykdytojų savo veiklos srityje verslo dalį 
tik tuo atveju, jei įsigijimas yra būtinas 
paramos gavėjo gyvybingumui išlaikyti. 
Komisija gali leisti tokį įsigijimą, jei tai 
būtina paramos gavėjo gyvybingumui 
išlaikyti. Įsigijimas negali būti 
įgyvendinamas tol, kol Komisija nepriima 
sprendimo šiuo klausimu.
– Valstybės pagalba nenaudojama 
integruotų įmonių, kurios jau 2019 m. 
gruodžio 31 d. patyrė ekonominių 
sunkumų, ekonominei veiklai kryžmiškai 
subsidijuoti. Siekiant užtikrinti, kad 
rekapitalizavimo priemone tai veiklai 
nebūtų padedama, integruotose įmonėse 
turi būti aiškiai atskirtos sąskaitos.
– Kol mokumo parama nėra visiškai 
grąžinta, paramos gavėjai negali mokėti 
dividendų, mokėti neprivalomų atkarpų ar 
išpirkti akcijų, išskyrus su valstybe 
susijusias akcijas.
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– Kol negrąžinta ne mažiau kaip 75 % 
mokumo paramos, kiekvieno paramos 
gavėjo vadovybės nario atlyginimas negali 
viršyti nustatytos jo atlyginimo 
fiksuotosios dalies 2019 m. gruodžio 31 d. 
Asmenims, kurie tampa vadovybės nariais 
rekapitalizavimo metu arba po jo, taikoma 
riba yra mažiausia bet kurio iš vadovybės 
narių atlyginimo fiksuotoji dalis 2019 m. 
gruodžio 31 d. Premijos ar kiti kintamieji 
ar palyginami atlyginimo elementai 
jokiomis aplinkybėmis nemokami.
5) Valstybės pasitraukimo strategija, 
susijusi su kapitalo dalimi, susidariusia 
dėl rekapitalizavimo, ir ataskaitų teikimo 
įpareigojimai
– Paramos gavėjai, išskyrus MVĮ, kurie 
intervencijos metu gavo daugiau kaip 25 
% nuosavo kapitalo viršijančią mokumo 
palaikymo paramą, privalo įrodyti, kad su 
kapitalo dalimi susijusi valstybės narės 
pasitraukimo strategija yra patikima, 
nebent valstybės intervencija per 12 
mėnesių nuo paramos suteikimo dienos 
sumažinama iki mažesnio nei 25 % 
nuosavo kapitalo lygio.
– Pasitraukimo strategijoje nustatoma:
a) paramos gavėjo veiklos tęsimo ir 
valstybės investuotų lėšų panaudojimo 
planas, įskaitant atlygio mokėjimo ir 
valstybės investicijos grąžinimo grafiką 
(toliau – grąžinimo grafikas) ir b) 
priemonės, kurių imsis paramos gavėjas ir 
valstybė, kad laikytųsi grąžinimo grafiko.
– Pasitraukimo strategija turėtų būti 
parengta ir pateikta valstybei narei per 12 
mėnesių nuo paramos suteikimo dienos ir 
ji turi būti valstybės narės patvirtinta.
– Paramos gavėjai turi pranešti valstybei 
narei apie pažangą, padarytą 
įgyvendinant grąžinimo grafiką, ir apie 
tai, kaip laikomasi 4 skirsnyje nustatytų 
sąlygų, per 12 mėnesių nuo grafiko 
pateikimo dienos, o vėliau periodiškai kas 
12 mėnesių.
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– Valstybė narė turėtų kasmet pranešti 
Komisijai apie grąžinimo grafiko 
įgyvendinimą ir apie tai, kaip laikomasi 4 
skirsnyje nustatytų sąlygų.
– Jei praėjus šešeriems metams po 
mokumo palaikymo paramos valstybės 
intervencija nesumažėja iki mažiau kaip 
15 % paramos gavėjo nuosavo kapitalo, 
Komisijai privalomai pateikiamas tvirtinti 
Sanavimo ir restruktūrizavimo gaires 
atitinkantis restruktūrizavimo planas. 
Komisija įvertins, ar restruktūrizavimo 
plane numatytais veiksmais užtikrinamas 
paramos gavėjo gyvybingumas, taip pat 
atsižvelgiant į ES tikslus ir nacionalinius 
įsipareigojimus, susijusius su žaliąja 
pertvarka ir skaitmenine transformacija, 
ir valstybės pasitraukimas, nedarant 
neigiamo poveikio prekybai, kuris 
prieštarautų bendram interesui. Jei 
paramos gavėjas nėra biržinė bendrovė 
arba yra MVĮ, valstybė narė gali nuspręsti 
pateikti restruktūrizavimo planą tik tuo 
atveju, jei praėjus septyneriems metams 
po mokumo palaikymo paramos valstybės 
intervencija nesumažėjo iki mažiau kaip 
15 % nuosavo kapitalo lygio.“
_________________

1a Komisijos komunikatas „Laikinosios 
valstybės pagalbos priemonių, skirtų 
ekonomikai remti reaguojant į dabartinį 
COVID-19 protrūkį, sistemos pakeitimas“ 
(2020/C 164/03) (OL C 164, 2020 5 13, 
p. 3–15).
1b Bazinės normos, apskaičiuojamos 
pagal Komisijos komunikatą dėl 
orientacinių ir diskonto normų nustatymo 
metodo pakeitimo (OL C 14, 2008 1 19, 
p. 6), paskelbtos Konkurencijos GD 
interneto svetainėje 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid
/legislation/reference_rates.html.
1c Komisijos komunikatas „Laikinosios 
valstybės pagalbos priemonių, skirtų 
ekonomikai remti reaguojant į dabartinį 
COVID-19 protrūkį, sistemos pakeitimas“ 
(2020/C 164/03) (OL C 164, 2020 5 13, 
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p. 3–15).

Or. en

Pagrindimas

Naujas III priedas yra Komisijos komunikato „Laikinosios valstybės pagalbos priemonių, 
skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemos pakeitimas“ 
(2020/C 164/03) (OL C 164, 2020 5 13, p. 3–15) 3.11.5–3.11.7 skirsnių kodifikacija.

Priede kodifikuojami reikalavimai, taikomi valstybių narių, teikiančių viešąją paramą 
nuosavo kapitalo ir (arba) hibridinių kapitalo priemonių forma įmonėms, patiriančioms 
finansinių sunkumų dėl COVID-19 protrūkio, atlygio nustatymo ir pasitraukimo strategijai.


