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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl kuriamos 
Mokumo palaikymo priemonės iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/1017
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0404),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 172 ir 
173 straipsnius, 175 straipsnio trečią pastraipą ir 182 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0156/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
pranešimą (A9-0000/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

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 

(1) iš Komisijos įverčių, apskaičiuotų 
remiantis įmonių lygmens duomenimis, 
matyti, kad dėl COVID-19 pandemijos 
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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;

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. Pagal testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų 
tiesioginis poveikis visų Sąjungoje įsteigtų 
(biržinių ir nebiržinių) bendrovių 
nuosavam kapitalui galėtų padidėti iki 1.2 
trln. EUR. 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 2

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 
atsigauti, išsaugoti užimtumo lygį ir 
atsverti tikėtinus bendrosios rinkos 
iškraipymus, atsižvelgiant į tai, kad tam 
tikros valstybės narės gali neturėti 
pakankamai biudžeto lėšų, kad galėtų 
teikti tinkamą paramą įmonėms, kurioms 
jos reikia; Todėl valstybių narių 
galimybės taikyti įmonėms nacionalines 
mokumo palaikymo priemones gali labai 
skirtis ir nulemti nevienodas sąlygas. Be 
to, kadangi yra didelė rizika, kad COVID-
19 protrūkio poveikis bus ilgalaikis, šis 
pajėgumo padėti gyvybingoms įmonėms 
trūkumas gali sukelti sisteminių 
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iškraipymų, sukelti naujų neatitikimų 
arba įtvirtinti esamus. Atsižvelgiant į 
stiprias Sąjungos ekonomikos sąsajas, 
ekonomikos nuosmukis vienoje Sąjungos 
dalyje turėtų neigiamą šalutinį poveikį 
tarpvalstybinėms tiekimo grandinėms ir 
Sąjungos ekonomikai kaip visumai. Ir 
atvirkščiai – dėl tos pačios priežasties 
parama vienoje Sąjungos dalyje taip pat 
turėtų teigiamą šalutinį poveikį 
tarpvalstybinėms tiekimo grandinėms ir 
Sąjungos ekonomikai kaip visumai;

Or. en

Pakeitimas 3

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 
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 
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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 labiau ribotos;

_________________ _________________
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.

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 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Valdančioji taryba turėtų nustatyti 
konkrečias mokumo palaikymo linijos 
geografinės koncentracijos ribas, 
atsižvelgdama į Komisijos nustatytus 
rodiklius ir metodiką, siekdama 
atitinkamai užtikrinti, kad didžioji dalis 
ES garantijos pagal Mokumo palaikymo 
priemonę būtų skirta reikalavimus 
atitinkančioms bendrovėms valstybėse 
narėse ir sektoriuose, kurie ekonomiškai 
labiausiai nukentėjo nuo COVID-19 
pandemijos, ir kad didžioji tos garantijos 
dalis būtų skirta reikalavimus 
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atitinkančioms bendrovėms valstybėse 
narėse, kuriose galimybė gauti mokumo 
palaikymą iš valstybės yra labiausiai 
ribota. Laikui bėgant ribos gali būti 
atnaujinamos atsižvelgiant į COVID-19 
poveikį;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) atitinkamai turėtų būti padidinti ES 
garantijos atidėjiniai. Atsižvelgiant į didelį 
investavimo ir finansavimo operacijų pagal 
mokumo palaikymo liniją rizikingumą, 
bendra ESIF atidėjinių norma turėtų būti 
pakeista į 45,8 %;

(6) atitinkamai turėtų būti padidinti ES 
garantijos atidėjiniai. Net laiku teikiant 
paramą nuosavam kapitalui, galima 
tikėtis, kad bankroto ir nurašymo rodikliai 
bus didesni nei prieškriziniu laikotarpiu, 
ypač jei vėl bus pradėtos taikyti izoliavimo 
priemonės arba ilgesnės trukmės 
ekonominės veiklos apribojimai. 
Atsižvelgiant į didelį investavimo ir 
finansavimo operacijų pagal mokumo 
palaikymo liniją rizikingumą, bendra ESIF 
atidėjinių norma turėtų būti pakeista į 
45,8 %;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Nepažeidžiant Tarybos 
prerogatyvų įgyvendinant Stabilumo ir 
augimo paktą, vienkartiniai valstybių 
narių įnašai, kuriuos valstybės narės arba 
nacionaliniai skatinamojo finansavimo 
bankai, priskiriami valdžios sektoriui arba 
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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, turėtų būti iš 
esmės laikomi vienkartinėmis 
priemonėmis pagal Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1466/97 5 straipsnį ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1467/97 3 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 7

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. 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. Privatiesiems investavimo 
dalininkams turėtų tekti prasminga 
nuostolių dalis. 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, 
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iškraipymo vidaus rinkoje; garantuoti arba finansuoti. Turėtų būti 
vengiama nederamo konkurencijos 
iškraipymo vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 8

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, subordinuotąsias skolas, 
privilegijuotąsias akcijas arba 
konvertuojamąjį kapitalą) reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, išskyrus 
subjektus, kurių tikslas yra išpirkimas (arba 
pakeitimas kapitalu) siekiant išparduoti 
turtą dalimis. Pagal mokumo palaikymo 
liniją veikiantys tarpininkai turėtų būti 
įsisteigę kurioje nors valstybėje narėje ir 
veikti Sąjungoje. Valdančioji taryba, 
atsižvelgdama į visus taikomus viešosios 
tvarkos arba saugumo aspektus, turėtų 
nustatyti visus būtinus reikalavimus, 
susijusius su tarpininkų (fondų, 
specialiosios paskirties įmonių ir t. t.) 
kontrole;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) kai dėl nepalankių finansų rinkos 
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sąlygų būtų neįmanoma pagerinti įmonių 
nuosavo kapitalo bazę ir jų mokumą, EIB 
ir Komisija turėtų įgyvendinti atitinkamus 
pakeitimus, taip pat susijusius su atlygiu 
už ES garantiją, siekiant padėti sumažinti 
paramos gavėjo, kuris gauna EIB 
finansavimą pagal mokumo palaikymo 
liniją, patiriamas operacijos finansavimo 
išlaidas, kad būtų sudarytos palankios 
sąlygos paramai gauti. Panašių veiksmų 
turėtų būti imtasi prireikus užtikrinti, kad 
ESIF remtų smulkius projektus. Jei 
naudojantis vietos ar regionų tarpininkų 
pagalba galima sumažinti smulkių 
projektų rėmimo ESIF lėšomis išlaidas, 
reikėtų svarstyti galimybę pasinaudoti ir 
tokia pagalba;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) svarbu kuo greičiau 2020 m. 
pradėti taikyti mokumo palaikymo liniją ir 
užtikrinti, kad 2021 m. ją būtų galima kuo 
greičiau panaudoti visu pajėgumu. 
Siekdamas užtikrinti, kad Mokumo 
palaikymo priemonė greitai pradėtų veikti, 
EIB turėtų siūlyti Investicijų komitetui 
suteikti ES garantinę paramą pagal 
mokumo palaikymo liniją garantijoms 
arba finansavimui, kuriuos jis suteikė 
laikotarpiu nuo šio reglamento 
įsigaliojimo iki iš dalies pakeisto 
Komisijos ir EIB ESIF susitarimo;

Or. en

Pakeitimas 11



PR\1210910LT.docx 13/42 PE655.850v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) siekiant išvengti piktnaudžiavimo 
ir kuo labiau padidinti poveikį realiajai 
ekonomikai ir užimtumui, įmonėms, 
kurios gauna 30 mln. EUR ar didesnį 
ESIF finansavimą pagal mokumo 
palaikymo liniją, garantijos laikotarpiu 
turėtų būti taikomi dividendų išmokėjimų, 
vadovybės atlyginimų ir akcijų atpirkimo 
apribojimai;

Or. en

Pakeitimas 12

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 13

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, kai tik jis pradės 
veikti. Atsižvelgiant į mokumo palaikymo 
linijos specifiką, reikėtų nustatyti 
specialią Investicijų komiteto sudėtį;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant užtikrinti atskaitomybę ES 
piliečiams, EIB turėtų reguliariai teikti 
Europos Parlamentui ir Tarybai Mokumo 
palaikymo priemonės padarytos pažangos, 
poveikio ir veiklos ataskaitas, visų pirma 
apie atliktų veiksmų skaičių, geografinę 
aprėptį ir socialinį poveikį. 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 15

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) teikiant paramą pagal mokumo 
palaikymo liniją reikėtų įtraukti 
nuostatas, kuriomis užtikrinama, kad 
būtų dedamos pastangos siekiant užkirsti 
kelią mokesčių vengimui, sukčiavimui ir 
piktnaudžiavimui jais ir kad būtų 
išlaikytas tinkamas vidaus rinkos 
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veikimas;

Or. en

Pakeitimas 16

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, 
pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų 
būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl 
jų taikymo rodiklių ir metodikos 
nustatymo. 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 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
2 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 2 straipsnio 1 dalis papildoma 
nauju 9a punktu:
9a) „specialiosios paskirties įmonė“ – 
kalbant apie mokumo palaikymo liniją, tai 
juridinis asmuo, oficialiai įregistruotas 
nacionalinėje valdžios institucijoje ir 
kuriam taikomos valstybės narės, kurioje 
jis yra rezidentas, mokestinės ir kitos 
teisinės pareigos;

Or. en

Pakeitimas 18

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3a) 4 straipsnio 2 dalies a punkto 
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 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 

„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, įskaitant prireikus 
moduliuojant atlygio už ES garantiją 
tvarką, ypač tokiais atvejais, kai 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 
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neoptimali investicijų aplinka, tokiu mastu, 
kad toks moduliavimas nedarytų didelio 
poveikio būtinam garantijų fondo atidėjinių 
finansavimui;“;

neoptimali investicijų aplinka, arba 
pagerinti įmonių nuosavo kapitalo bazę ir 
jų mokumą, tokiu mastu, kad toks 
moduliavimas nedarytų didelio poveikio 
būtinam garantijų fondo atidėjinių 
finansavimui;“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
4 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3b) 4 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktis keičiamas taip:

i) Valdančiosios tarybos sudėtį ir narių 
skaičių;

i) Valdančiosios tarybos sudėtį ir narių 
skaičių, taip pat konkrečią nuostatą dėl 
Europos Parlamento paskirto eksperto 
patirtų kelionės ir apgyvendinimo išlaidų 
kompensavimo;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LT)

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau parama pagal mokumo palaikymo 
liniją teikiama tik tuo atveju, jei ji yra 
naudinga įmonėms, kurios, vertinant pagal 

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

pagalbos nuostatas8, 2019 m. pabaigoje dar 
nebuvo susidūrusios su sunkumais, tačiau 
paskui dėl krizės, kurią sukėlė COVID-19 
pandemija, patiria didelę mokumo riziką, 
arba jei ji yra skiriama įmonėms, 
įsteigtoms 2020 m. gruodžio 31 d. arba 
anksčiau, kurios įsigijo arba valdo 
įmonės, kuri jau 2019 m. pabaigoje buvo 
susidūrusi su sunkumais pagal valstybės 
pagalbos sąlygas, turtą arba filialus, jeigu 
jų valdymas nėra toks pats kaip 
susidūrusios su sunkumais įmonės pagal 
valstybės pagalbos apibrėžtis valdymas;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 6 straipsnio 1 dalis papildoma 
nauja pastraipa:
Nukrypstant nuo a punkto, parama pagal 
mokumo palaikymo liniją gali būti 
teikiama labai mažoms arba mažosioms 
įmonėms (kaip apibrėžta Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priede), 
kurios 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo 
susidūrusios su sunkumais, su sąlyga, kad 
joms netaikoma kolektyvinė nemokumo 
procedūra pagal nacionalinę teisę ir kad 
jos nėra gavusios sanavimo pagalbos, 
išskyrus atvejus, kai jos grąžino paskolą 
arba nutraukė garantiją tuo metu, kai 
teikiama parama pagal mokumo 
palaikymo liniją*, arba restruktūrizavimo 
pagalbos, išskyrus atvejus, kai joms 
nebetaikomas restruktūrizavimo planas 
tuo metu, kai teikiama parama pagal 
mokumo palaikymo liniją**.
_________________



PR\1210910LT.docx 19/42 PE655.850v01-00

LT

* Arba, jeigu jos gavo sanavimo pagalbą, 
jau grąžino paskolą arba nutraukė 
garantiją pagalbos suteikimo metu.
** Arba, jeigu jos gavo restruktūrizavimo 
pagalbą, pagalbos suteikimo metu joms 
nebetaikomas restruktūrizavimo planas.

Or. en

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) 6 straipsnis papildomas 3 dalimi: Išbraukta.
3. Nepaisant 2 dalies, pagal mokumo 
palaikymo liniją vykdant finansavimo ir 
investavimo operacijas finansų tarpininkų 
dalinės operacijos gali būti apribotos iki 
minimalaus dydžio.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
7 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) 7 straipsnio 2 dalis papildoma 
nauju ea punktu:
ea) Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (ES) Nr. 2019/2088* 2 
straipsnio 17 punkte nustatyto principo 
„nedaryti reikšmingos žalos“ laikymasis.
_________________
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* 2019 m. lapkričio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/2088 dėl su tvarumu susijusios 
informacijos atskleidimo finansinių 
paslaugų sektoriuje (OL L 317, 2019 12 9, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
7 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

7b) 7 straipsnio 6 dalies trečia 
pastraipa keičiama taip:

Europos Parlamentas kuo greičiau (ne 
vėliau kaip per keturias savaites nuo 
pranešimo apie atrinkto kandidato vardą ir 
pavardę) organizuoja kandidato į 
kiekvienas pareigas klausymus.

Europos Parlamentas kuo greičiau (ne 
vėliau kaip per keturias savaites nuo 
pranešimo apie atrinkto kandidato vardą ir 
pavardę) organizuoja viešuosius 
klausymus su kandidatu į kiekvienas 
pareigas.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LT)

Pakeitimas 25
1 straipsnio 1 pastraipos 7 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
7 straipsnio 8 dalies 3 pastraipos l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c) 7 straipsnio 8 dalies 3 pastraipa 
papildoma nauju la punktu:
la) finansavimas pasitelkiant nuosavą 
kapitalą ir hibridinis (mišrus) 
finansavimas
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Or. en

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7d) 7 straipsnio 8 dalies 3 pastraipa 
papildoma nauju lb punktu:
lb) nemokumo procedūros 

Or. en

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

_________________
* COM(2020)102 final.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 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 labiau ribotos.

Or. en

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija deleguotaisiais aktais pagal 23 
straipsnį nustato rodiklius, kuriais 
remdamasi Valdančioji taryba nustato 
valstybes nares ir sektorius, kuriuos 
ekonomiškai labiausiai paveikė COVID-
19 pandemija, ir valstybes nares, kuriose 
valstybės paramos mokumui galimybės 
yra labiau ribotos, ir tų rodiklių taikymo 
metodiką.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
9 straipsnio 5 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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14a) 9 straipsnio 5 dalies 3a pastraipa 
papildoma nauju lb punktu:
Valdančioji taryba pateikia išsamias 
gaires dėl privačiųjų investavimo 
dalininkų nuostolių dalies.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
9 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

14b) 9 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa 
keičiama taip:

EIB gali naudoti ES garantiją 
neviršydamas bendros didžiausios ribinės 
vertės, atitinkančios 1 % bendrų 
neįvykdytų ES garantijos įsipareigojimų, 
kad padengtų išlaidas, kurios būtų buvusios 
priskirtos padengti finansavimo ir 
investavimo operacijų naudos gavėjams, 
tačiau nebuvo susigrąžintos įsipareigojimų 
neįvykdymo atveju.

EIB gali naudoti ES garantiją 
neviršydamas bendros didžiausios ribinės 
vertės, atitinkančios 1 % bendrų 
neįvykdytų ES garantijos įsipareigojimų, 
kad padengtų išlaidas, kurios būtų buvusios 
priskirtos padengti finansavimo ir 
investavimo operacijų naudos gavėjams, 
tačiau nebuvo susigrąžintos įsipareigojimų 
neįvykdymo atveju. Operacijoms, kurios 
patenka į mokumo palaikymo liniją, ši 
riba padidinama iki 3 %.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LT)

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
9 straipsnio 7 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14c) Į 9 straipsnį įtraukiama nauja 7a 
dalis:
7a. Paramos gavėjai, kurie gauna 30 
mln. EUR ar didesnį ESIF finansavimą, 
negali vykdyti dividendų išmokėjimų, 
neprivalomų atkarpų mokėjimų ar akcijų 
atpirkimų. Bet kurio paramos gavėjo, 
gaunančio 30 mln. EUR arba didesnį 
ESIF finansavimą, vadovybės nario 
atlygis negali viršyti nustatytos to nario 
2019 m. gruodžio 31 d. atlygio dalies. 
Asmenims, kurie tampa vadovybės nariais 
ESIF finansavimo gavimo metu arba po 
jo, taikoma riba yra mažiausias bet kurio 
iš vadovybės narių fiksuoto dydžio atlygis 
2019 m. gruodžio 31 d. Premijos ar kiti 
kintamieji ar palyginami atlygio elementai 
jokiomis aplinkybėmis nemokami.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 24 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

Dabartinis tekstas Pakeitimas

14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 
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 
įtraukoje nurodytų projektų rengimą.“;

„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 Europos Žaliąjį kursą 
ir Paryžiaus susitarimą, skaitmeninio 
sektoriaus projektų rengimą, taip pat 5 
straipsnio 1 dalies trečios pastraipos antroje 
įtraukoje nurodytų projektų rengimą.“;
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 25 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
14 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ba) 14 straipsnio 4 dalis keičiama taip:
4. Mokesčiai, kuriuos EIB renka už 
EIKC paslaugas pagal 2 dalį, naudojami 
EIKC operacijų sąnaudoms padengti ir 
toms paslaugoms teikti. Iš MVĮ renkamų 
mokesčių dydis turėtų būti apribotas iki 
trečdalio jiems teikiamos techninės 
pagalbos sąnaudų apimties. Paslaugos, 
kurias, papildydamas pagal kitas Sąjungos 
programas jau teikiamas paslaugas, 
viešiesiems projektų vykdytojams teikia 
EIKC, teikiamos nemokamai.

„4. Mokesčiai, kuriuos EIB renka už 
EIKC paslaugas pagal 2 dalį, naudojami 
EIKC operacijų sąnaudoms padengti ir 
toms paslaugoms teikti. Iš MVĮ renkamų 
mokesčių dydis turėtų būti apribotas iki 
trečdalio jiems teikiamos techninės 
pagalbos sąnaudų apimties, išskyrus 
mokumo palaikymo liniją, kai techninė 
pagalba MVĮ teikiama nemokamai. 
Paslaugos, kurias, papildydamas pagal 
kitas Sąjungos programas jau teikiamas 
paslaugas, viešiesiems projektų 
vykdytojams teikia EIKC, teikiamos 
nemokamai.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LT)

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 25 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
14 straipsnio 9 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

bb) 14 straipsnio 9 dalis keičiama taip:
9. EIB ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo „9. EIB ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 
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1 d., o po to – kiekvienais metais, Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai teikia 
EIKC pagal 2 dalį suteiktų paslaugų ir 
EIKC biudžeto vykdymo ataskaitą. Į tą 
ataskaitą įtraukiama informacija apie 
gautus mokesčius ir jų naudojimą.

1 d., o po to – kiekvienais metais, Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai teikia 
EIKC pagal 2 dalį suteiktų paslaugų ir 
EIKC biudžeto vykdymo ataskaitą. Į tą 
ataskaitą įtraukiama informacija apie 
gautus mokesčius ir jų naudojimą. EIB ne 
vėliau kaip 2021 m. gruodžio 1 d., o po to 
– kiekvienais metais teikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 
specialią ataskaitą apie EIKC mokumo 
palaikymo linijai pagal 2 dalį suteiktas 
paslaugas.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LT)

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 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 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
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
15 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26a) 15 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
1. Komisija, remiant EIB, sukuria 
skaidrų Sąjungoje vykdomų ir būsimų 
Europos investicinių projektų portalą 
(EIPP). Jis yra viešai prieinama ir patogi 
naudotis projektų duomenų bazė, kurioje 
teikiama aktuali informacija apie kiekvieną 
projektą.

„1. Komisija, remiant EIB, kiekvienai 
iš trijų linijų sukuria skaidrų Sąjungoje 
vykdomų ir būsimų Europos investicinių 
projektų portalą (EIPP). Jis yra viešai 
prieinama ir patogi naudotis projektų 
duomenų bazė, kurioje teikiama aktuali 
informacija apie kiekvieną projektą.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LT)

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 27 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
16 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa

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 ESIF susitarimo 
nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 28 a punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
16 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

28a) 16 straipsnio 6 dalis keičiama taip:
6. Komisija ne vėliau kaip kiekvienų 
metų kovo 31 d. Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Audito Rūmams kartu su savo 
finansinėmis ataskaitomis siunčia reikiamą 
informaciją apie garantijų fondo padėtį. Be 
to, Komisija ne vėliau kaip kiekvienų metų 
gegužės 31 d. Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Audito Rūmams pateikia 
praėjusių kalendorinių metų garantijų 
fondo metinę valdymo ataskaitą, įskaitant 
tikslinės sumos tinkamumo, garantijų 
fondo lygio ir poreikio jį papildyti 
įvertinimą. Toje metinėje ataskaitoje 
nurodoma garantijų fondo finansinė būklė 
praėjusių kalendorinių metų pabaigoje, 
finansiniai srautai praėjusiais 
kalendoriniais metais, taip pat svarbūs 
sandoriai ir visa su finansinėmis 
sąskaitomis susijusi informacija. Joje taip 
pat pateikiama informacija apie garantijų 
fondo finansų valdymą, veiklos rezultatus 
ir riziką praėjusių kalendorinių metų 
pabaigoje.

6. Komisija ne vėliau kaip kiekvienų 
metų kovo 31 d. Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Audito Rūmams kartu su savo 
finansinėmis ataskaitomis siunčia reikiamą 
informaciją apie garantijų fondo padėtį. Be 
to, Komisija ne vėliau kaip kiekvienų metų 
gegužės 31 d. Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Audito Rūmams pateikia 
praėjusių kalendorinių metų garantijų 
fondo metinę valdymo ataskaitą, įskaitant 
tikslinės sumos tinkamumo, garantijų 
fondo lygio ir poreikio jį papildyti 
įvertinimą. Toje metinėje ataskaitoje 
nurodoma garantijų fondo finansinė būklė 
praėjusių kalendorinių metų pabaigoje, 
finansiniai srautai praėjusiais 
kalendoriniais metais, taip pat svarbūs 
sandoriai ir visa su finansinėmis 
sąskaitomis susijusi informacija. Joje taip 
pat pateikiama informacija apie garantijų 
fondo finansų valdymą, veiklos rezultatus 
ir riziką praėjusių kalendorinių metų 
pabaigoje. 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.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LT)

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
18 straipsnio 3 dalies a punktas
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

29a) 18 straipsnio 3 dalies a punktas 
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 investicijoms Sąjungoje, 
darbo vietų kūrimui, įmonių mokumui bei 
MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių 
galimybėms gauti finansavimą;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LT)

Pakeitimas 41

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

29b) 18 straipsnio 3 dalies b punktas 
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 bei jo poveikio Sąjungos 
atsigavimui ir bendrovių mokumui 
Sąjungoje ataskaitą.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LT)

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
19 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29c) Į 19 straipsnį įtraukiama nauja 2a 
dalis:
Pagal mokumo palaikymo liniją vykdomų 
operacijų atveju paramos gavėjai ir 
finansų tarpininkai, kurie yra bendrovės, 
kurių konsoliduotoji grynoji apyvarta yra 
ne mažesnė kaip 750 000 000 EUR, 
kasmet parengia ir nemokamai viešai 
paskelbia ataskaitą apie pelno mokestį. 
Ataskaita, suskirstyta pagal mokesčių 
jurisdikciją ir pagal kiekvieną jurisdikciją, 
kurioje įmonė vykdo veiklą, apima:
a) įmonės pavadinimą ir, jei taikoma, 
visų patronuojamųjų įmonių sąrašą, 
trumpą jų veiklos pobūdžio apibūdinimą 
ir atitinkamą jų geografinę vietą;
b)  darbuotojų skaičių, išreikštą visą 
darbo dieną dirbančių darbuotojų 
skaičiumi;
c) ilgalaikį turtą, išskyrus grynuosius 
pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus;
d) grynųjų pajamų sumą, įskaitant 
atskyrimą tarp pajamų, gautų su 
susijusiomis šalimis, ir pajamų, gautų su 
nesusijusiomis šalimis;
e) pelno arba nuostolių sumą prieš 
sumokant pelno mokestį;
f) sukaupto pelno mokesčio sumą 
(einamaisiais metais), kuri yra einamosios 
mokesčių išlaidos, kurias už finansinių 
metų apmokestinamą pelną arba 
nuostolius apskaičiavo įmonės ir filialai, 
kurie yra rezidentai mokesčių tikslais 
atitinkamoje mokesčių jurisdikcijoje;
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 atitinkamoje 
mokesčių jurisdikcijoje;
h) sukauptą pelno sumą;
i) įstatinį kapitalą;
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j) gautas valstybės subsidijas ir 
politikams, politinėms organizacijoms bei 
politiniams fondams dovanotas lėšas;
k) ar įmonė, patronuojamosios 
įmonės ar filialai naudojasi lengvatine 
mokesčių tvarka, lengvatiniu pajamų iš 
patentų apmokestinimu ar lygiaverte 
tvarka.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
19 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29d) Į 19 straipsnį įtraukiama nauja 2b 
dalis:
Kad būtų apsaugota neskelbtina 
komercinė informacija ir užtikrinta 
sąžininga konkurencija, paramos 
gavėjams ir finansų tarpininkams, 
kuriems taikomi šie atskaitomybės 
reikalavimai, gali bųti leista į ataskaitą 
laikinai neįtraukti vieno ar daugiau 
konkrečių šiame straipsnyje išvardytų 
informacijos apie veiklą vienoje ar 
daugiau konkrečių mokesčių jurisdikcijų 
elementų, jei juos atskleidus dėl jų 
pobūdžio būtų smarkiai pakenkta įmonių 
komercinei padėčiai. Tokios informacijos 
nenurodymas negali trukdyti teisingai ir 
subalansuotai suprasti įmonės mokestinę 
padėtį. Apie tų elementų neįtraukimą 
nurodoma ataskaitoje kartu kiekvienai 
mokesčių jurisdikcijai pateikiant deramai 
pagrįstą paaiškinimą, kodėl taip padaryta, 
ir nurodant susijusią (–as) mokesčių 
jurisdikciją (–as).

Or. en
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
19 straipsnio 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29e) Į 19 straipsnį įtraukiama nauja 2c 
dalis:
Toks reikalavimas skelbti informaciją 
nustoja galioti 2026 m. gruodžio mėn. 31 
d., kai baigiasi EIB arba EIF ir paramos 
gavėjo arba finansų tarpininko sutartys 
dėl operacijų.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
22 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

29f) 22 straipsnio 1 dalies 
antra pastraipa keičiama taip:

Be to, EIB ir EIF nepradeda vykdyti naujų 
operacijų ar operacijų neatnaujina su 
subjektais, registruotais arba įsisteigusiais 
šalyse ar teritorijose, kurios yra įtrauktos į 
pagal atitinkamą Sąjungos politiką dėl 
nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų 
sudarytą sąrašą arba kurios, kaip nustatyta 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 2 
dalį, yra didelės rizikos trečiosios 
valstybės, arba kurios faktiškai nesilaiko su 
skaidrumu ir keitimusi informacija 
susijusių Sąjungos ar tarptautiniu mastu 
sutartų mokesčių standartų.

„Be to, EIB ir EIF nepradeda vykdyti 
naujų operacijų ar operacijų neatnaujina su 
subjektais, registruotais arba įsisteigusiais 
šalyse ar teritorijose, kurios yra įtrauktos į 
pagal atitinkamą Sąjungos politiką dėl 
nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų 
sudarytą sąrašą arba kurios, kaip nustatyta 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos (ES) 2018/1673 9 straipsnio 2 
dalį, yra didelės rizikos trečiosios 
valstybės, arba kurios faktiškai nesilaiko su 
skaidrumu ir keitimusi informacija 
susijusių Sąjungos ar tarptautiniu mastu 
sutartų mokesčių standartų.“
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
22 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

29g) 22 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
2. Vykdydamas savo finansavimo ir 
investavimo operacijas, kurioms taikomas 
šis reglamentas, EIB taiko Sąjungos teisėje 
dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos 
panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų 
finansavimui, visų pirma Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
2015/847 ir Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2015/849, nustatytus 
principus bei standartus. Visų pirma EIB 
teikia tiesioginį finansavimą ir finansavimą 
per tarpininkus pagal šį reglamentą tik tais 
atvejais, kai atskleidžiama atitinkamų 
tikrųjų savininkų tapatybės informacija 
pagal Direktyvą (ES) 2015/849.

„2. Vykdydamas savo finansavimo ir 
investavimo operacijas, kurioms taikomas 
šis reglamentas, EIB taiko Sąjungos teisėje 
dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos 
panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų 
finansavimui, visų pirma Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
2015/847 ir Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2018/1673, nustatytus 
principus bei standartus. Visų pirma EIB 
teikia tiesioginį finansavimą ir finansavimą 
per tarpininkus pagal šį reglamentą tik tais 
atvejais, kai atskleidžiama atitinkamų 
tikrųjų savininkų tapatybės informacija 
pagal Direktyvą (ES) 2018/1673.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LT)

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 h punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29h) Įtraukiamas naujas 22a straipsnis:
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22a straipsnis
Gero mokesčių srities valdymo principai
1. Finansų tarpininkai arba patvirtintos 
reikalavimus atitinkančios įmonės, 
įgyvendinančios projektus pagal mokumo 
palaikymo liniją, negali turėti 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 datos. Pagal mokumo 
palaikymo liniją stambios įmonės, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2013/34/ES** dėl tam tikrų 
rūšių įmonių, kurios yra paramos gavėjos, 
metinių finansinių ataskaitų, 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir 
susijusių pranešimų, pagal Tarybos 
direktyvą (ES) 2018/822 negali turėti 
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 datos.
2. Pagal Komisijos rekomendaciją C 
(2020) 4885 final*** subjektai, kurie 
naudojasi mokumo palaikymo linija, 
negali:
a) būti rezidentas mokesčių tikslais arba 
įregistruotas pagal jurisdikcijų, įtrauktų į 
ES nebendradarbiaujančių jurisdikciją 
turinčių subjektų sąrašą, įstatymus;
b) būti tiesiogiai arba netiesiogiai 
kontroliuojamas akcininkų jurisdikcijose, 
įtrauktose 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 
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patronuojamąsias įmones arba savo 
nuolatines jurisdikcijas;
d) turėti bendros nuosavybės su 
bendrovėmis jurisdikcijose, įtrauktose į 
ES nebendradarbiaujančių jurisdikciją 
turinčių subjektų sąrašą.
Į tai, kad esama sąsajų su sąraše 
išvardytais nebendradarbiaujančiais 
jurisdikciją turinčiais subjektais, gali būti 
neatsižvelgiama, jei įmonė pateikia 
įrodymų, kad tenkinama viena iš šių 
aplinkybių:
a) kai mokestinio įsipareigojimo lygis 
paramą teikiančioje valstybėje narėje per 
pastaruosius trejus metus laikomas 
tinkamu, palyginti su bendra paramą 
gaunančios įmonės apyvarta arba veiklos 
lygiu vidaus ir grupės lygmeniu per tą patį 
laikotarpį.
b) kai įmonė prisiima teisiškai privalomus 
įsipareigojimus per trumpą laikotarpį 
pašalinti savo ryšius su į ES sąrašą 
įtrauktais nebendradarbiaujančiais 
jurisdikciją turinčiais subjektais, taikant 
tinkamus tolesnius veiksmus ir sankcijas 
reikalavimų nesilaikymo atveju. 
Valstybės narės neatsižvelgia į tai, kad 
esama sąsajų su į sąrašą įtrauktais 
nebendradarbiaujančiais jurisdikciją 
turinčiais subjektais, kai įmonė yra 
ekonomiškai aktyvi (kartu su 
darbuotojais, įranga, turtu ir patalpomis, 
kaip matyti iš atitinkamų faktų ir 
aplinkybių) ir vykdo esminę ekonominę 
veiklą į sąrašą įtrauktuose 
nebendradarbiaujančiuose jurisdikciją 
turinčiuose subjektuose. 
Subjektai, kurie naudojasi mokumo 
palaikymo linija, turi pateikti 
dokumentus, pagal kuriuos būtų galima 
patikrinti informacijos tikslumą, be kita 
ko, parengtus savarankiško sertifikavimo 
būdu, papildydami išsamesniais auditais 
ir (arba) kontrolės priemonėmis 
vėlesniame etape, kad būtų sumažinta 
reikalavimų nesilaikymo rizika.
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_________________
* 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 
(ES) 2018/822, kuria dėl privalomų 
automatinių apmokestinimo srities 
informacijos, susijusios su praneštinais 
tarpvalstybiniais susitarimais, mainų iš 
dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES 
(OL L 139, 2018 6 5, p. 1).
** 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių 
metinių finansinių ataskaitų, 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir 
susijusių pranešimų, kuria iš dalies 
keičiama Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos 
Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 
83/349/EEB (Tekstas svarbus EEE) 
(OL L 182, 2013 6 29, p. 19).
*** 2020 m. liepos 14 d. Komisijos 
rekomendacija dėl valstybės finansinės 
paramos teikimo įmonėms Sąjungoje su 
sąlyga, kad nėra sąsajų su 
nebendradarbiaujančiais jurisdikciją 
turinčiais subjektais.
**** 2015 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo 
pinigų plovimui ar teroristų finansavimui 
prevencijos, kuria iš dalies keičiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir 
panaikinama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2005/60/EB bei 
Komisijos direktyva 2006/70/EB 
(OL L 141, 2015 6 5, p. 73). 

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 i punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

29i) 23 straipsnio 2 dalies 
pirma pastraipa keičiama taip:

„7 straipsnio 13 ir 14 dalyse nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo 2015 m. liepos 4 d. Likus 
ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.“

„7 straipsnio 13 ir 14 dalyse bei 9 
straipsnio 2a dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
2015 m. liepos 4 d. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime 
pratęsiami tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia 
prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno 
laikotarpio pabaigos.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 j punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

29j) 23 straipsnio 2 dalies 
antra pastraipa keičiama taip:

Europos Parlamentas arba Taryba gali bet 
kada atšaukti 7 straipsnio 13 ir 14 dalyse 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 

„Europos Parlamentas arba Taryba gali bet 
kada atšaukti 7 straipsnio 13 ir 14 dalyse 
bei 9 straipsnio 2a dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
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galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LT)

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 k punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
23 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

29k) 23 straipsnio 4 dalis keičiama taip:
4. Pagal 7 straipsnio 13 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per vieną mėnesį nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas vienu 
mėnesiu.

„4. Pagal 7 straipsnio 13 dalį bei 9 
straipsnio 2a dalį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 
vieną mėnesį nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas vienu mėnesiu.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LT)

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 30 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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3. Įsigaliojus šiam reglamentui EIB 
gali pateikti Investicijų komitetui 
finansavimo ir investavimo operacijas, 
kurias jo valdymo organai patvirtino 
laikotarpiu nuo Komisijos pasiūlymo iš 
dalies pakeisti Reglamentą (ES) 2015/1017 
priėmimo iki iš dalies pakeisto susitarimo 
dėl garantijos, sudaryto pagal iš dalies 
pakeistą reglamentą, pasirašymo, jei tokios 
operacijos atitinka paramos pagal mokumo 
palaikymo priemonę reikalavimus. 
Investicijų komitetui pateiktinos tos 
operacijos, kurios anksčiau nebuvo 
remiamos ES garantija.

3. Įsigaliojus šiam reglamentui EIB 
gali pateikti Investicijų komitetui 
finansavimo ir investavimo operacijas, 
kurias jo valdymo organai patvirtino 
laikotarpiu nuo Komisijos pasiūlymo iš 
dalies pakeisti Reglamentą (ES) 2015/1017 
priėmimo iki iš dalies pakeisto ESIF 
susitarimo dėl garantijos, sudaryto pagal iš 
dalies pakeistą reglamentą, pasirašymo, jei 
tokios operacijos atitinka paramos pagal 
mokumo palaikymo priemonę 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 31 punkto 2 papunkčio a punktas
Reglamentas (ES) Nr. 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 
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 

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 ir turėtų 
būti siekiama apsaugoti bendrąją rinką 
nuo bet kokio iškraipymo, kurį sukėlė 
COVID-19 protrūkis. 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 
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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.“;

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 53

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Mokumo palaikymo linija visų 
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.

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

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 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 

— Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, privalo kiek 
įmanoma laikytis būtinųjų aukšto lygio 
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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.

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 55

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 31 punkto 4 papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 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 
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, remdamasi 
rodikliais ir taikydama Komisijos 
nustatytą metodiką. 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 
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pakeisti.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 31 punkto 4 papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
II priedo 8 skirsnio b punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba Europos Parlamentui ir 
Tarybai raštu pateikia savo sprendimo dėl 
orientacinių ir mokumo palaikymo linijai 
taikomų ribinių verčių paaiškinimą. ESIF 
turėtų būti skirtas visoms valstybėms 
narėms.

Valdančioji taryba Europos Parlamentui ir 
Tarybai raštu pateikia savo sprendimo dėl 
orientacinių ir mokumo palaikymo linijai 
taikomų ribinių verčių paaiškinimą. 
Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pakviesti Valdančiosios tarybos 
pirmininką pasikeisti nuomonėmis dėl tų 
sprendimų. ESIF turėtų būti skirtas visoms 
valstybėms narėms.“

Or. en


