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PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
komitetą bei Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) dėl griaunamojo ekonominio ir 
socialinio COVID-19 krizės poveikio 
silpnėja viešųjų ir privačiųjų investicijų 
pajėgumai ir taip mažėja finansiniai 
ištekliai, būtini norint pereiti prie 
neutralaus poveikio klimatui ir efektyviai 
išteklius naudojančios Sąjungos. 
Atsižvelgiant į tai, įgyvendinant „Next 
Generation EU“, Mokumo palaikymo 
priemonė turėtų padėti sumažinti šį 
deficitą ir sudaryti sąlygas valstybėms 
narėms imtis reikiamų investicijų, kad 
būtų skatinama įgyvendinti Sąjungos 
ilgalaikius darnumo prioritetus;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) 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;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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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, visų pirma mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (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;

Pakeitimas 4

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, kurios nevykdo 
realios ekonominės veiklos šalyje, 
įtrauktoje į mokesčių tikslais 
nebendradarbiaujančių jurisdikciją 
turinčių subjektų ES sąrašą6a, ir paramos 
teikimo laikotarpiu turėtų vykdyti esminę 
veiklą Sąjungoje. Kai tikslinga, dvejų 
metų laikotarpiui po pasinaudojimo 
schema jos taip pat turėtų sustabdyti 
dividendų paskirstymą, premijas 
vadovams ir akcijų išpirkimą. Jos turėtų 
vykdyti veiklą, kuria remiami šiame 
reglamente nurodyti tikslai. Jų verslo 
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modelis turėtų būti perspektyvus ir, 
vertinant pagal valstybės pagalbos 
sistemą7, 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 turėtų 
nebūti 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;

_________________ _________________
6a Tarybos išvados dėl peržiūrėto 
mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo 
(OL C 64, 2020 2 27, p. 8).

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. 

Pakeitimas 5

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, 

(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, 
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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;

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. Per vienus 
metus nuo Mokumo palaikymo priemonės 
taikymo pradžios Komisija turėtų įvertinti 
šios priemonės veiksmingumą ir 
tinkamumą siekiant jos pagrindinių 
tikslų, įskaitant jos poveikį Sąjungos 
klimato tikslų įgyvendinimui;

Pakeitimas 6

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 
2050 ir 2030 m. klimato politikos tikslais, 
Europos socialinių teisių ramsčiu ir 
darnaus vystymosi tikslais, taip pat su 
Europos žaliuoju kursu, nauja Europos 
pramonės strategija, tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategija ir 
Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategija. Taip pat turėtų būti remiama 
tarpvalstybinė veikla;

Pakeitimas 7
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
3 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybėje narėje įsisteigusių ir 
Sąjungoje veikiančių įmonių mokumą.

c) valstybėje narėje įsisteigusių ir 
Sąjungoje veikiančių įmonių, o ypač MVĮ, 
mokumą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
6 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 6 straipsnio 1 dalies a punktas 
papildomas šia pastraipa:
„Be to, parama pagal mokumo palaikymo 
liniją teikiama tik toms įmonėms, kurios:
– priima planus pagal II priedo 6 skirsnio 
d punkte nurodytas gaires;
– laikosi būtiniausių apsaugos priemonių, 
nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos 
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 Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES** 89 
straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija;
– nepriklauso grupei, turinčiai 
patronuojamųjų įmonių, kuri nevykdo 
realios ekonominės veiklos šalyje, 
įtrauktoje į mokesčių tikslais 
nebendradarbiaujančių jurisdikciją 
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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;
_________________

*2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, 
p. 13).
**2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito 
įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios 
kredito įstaigų ir investicinių įmonių 
priežiūros, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos 
direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB 
(OL L 176, 2013 6 27, p. 338).
***Tarybos išvados dėl peržiūrėto 
mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo 
(OL C 64, 2020 2 27, p. 8).

Pakeitimas 9

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5b) 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, 
laikantis Paryžiaus susitarimo, ir 
Sąjungos įsipareigojimą ne vėliau kaip 
2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą, taip pat užtikrinti pažangų, 
tvarų ir integracinį augimą, kokybiškų 
darbo vietų kūrimą, ekonominę, socialinę 
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ir teritorinę sanglaudą;“

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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 įsipareigojimus, visų pirma 
Sąjungos klimato srities tikslus, 
nustatytus [Reglamente (ES) 2020/XXX, 
kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
neutralumo užtikrinimo sistema ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės akte)], 
Europos žaliąjį kursą9, o ypač 2030 m. ES 
biologinės įvairovės strategiją9a, 
Reglamente (ES) 2020/852 nurodytą 
principą „nedaryti reikšmingos žalos“ 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.

9a COM(2020) 380 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies 1 pastraipos 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 būtų naudojama remti 
projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
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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;

prisidedama prie klimato politikos 
veiksmų, atitinkančių Sąjungos klimato ir 
aplinkos srities tikslus, 21-ojoje Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) 
prisiimtus įsipareigojimus ir nacionalinius 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planus. 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 Reglamente (ES) 2020/852 
numatytus kriterijus;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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, atsižvelgiant į 
naujausią Europos ekonominę prognozę;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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 

c) užtikrina, kad ESIF finansavimas 
pagal mokumo palaikymo liniją būtų 
naudojamas reikalavimus atitinkančioms 
įmonėms remti valstybėse narėse, kurios 
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narėse, kuriose galimybės gauti valstybės 
paramą mokumui yra labiau ribotos.

pritaria nacionaliniam poveikio klimatui 
neutralumo iki 2050 m. tikslui.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrina, kad investicijos atitiktų 
principą „nedaryti reikšmingos žalos“ ir 
Reglamentu (ES) 2020/852 nustatytą ES 
tvarių investicijų taksonomiją tiek 
infrastruktūros ir inovacijų linijai, tiek 
mokumo paramos linijai;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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 tikslų 
įgyvendinimu, neatitinka paramos pagal 
šį reglamentą reikalavimų.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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 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.

Pakeitimas 17

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

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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 

b) ES garantija suteikiama naujų 
operacijų finansavimui tiesiogiai ar 
netiesiogiai remti. Infrastruktūros srityje 
pirmenybę reikėtų teikti plyno lauko 
investicijoms (turto kūrimui). Investicijos į 
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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 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.

apleistas zonas (esamo turto didinimą ir 
atnaujinimą) gali būti remiamos, jei tai 
reiškia esamo turto žalinimą. 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 
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.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Įterpiamas šis punktas:
ba) Visoms investicijoms taikoma 
Reglamentu (ES) 2020/852 nustatyta ES 
tvarių investicijų taksonomija, taip pat ES 
su Paryžiaus susitarimu suderinti 
lyginamieji indeksai ir ES prisitaikymo 
prie klimato kaitos lyginamieji indeksai. 
Jos visos laikosi principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“ ir nekenkia 
veiksmams, kurių imtasi siekiant teisingos 
pertvarkos pereinant prie nulinio grynojo 
išmetamo ŠESD kiekio ekonomikos.

Pakeitimas 20
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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, turi laikytis 
būtinųjų aukšto lygio socialinių ir aplinkos 
apsaugos principų pagal Valdančiosios 
tarybos parengtas gaires. Tomis gairėmis 
turėtų būti gerbiamas į Reglamente (ES) 
2020/852 nurodytas principas „nedaryti 
reikšmingos žalos“ ir į jas 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), 
turi parengti žaliosios pertvarkos planus, 
kuriais kasmet parodoma, kaip gaunama 
viešoji parama naudojama jų veiklai 
suderinti su Sąjungos klimato bei 
aplinkos apsaugos tikslais ir Paryžiaus 
susitarimu. Įmonės skatinamos daryti 
pažangą skaitmeninės transformacijos 
srityje. Siekiančioms minėtų tikslų 
įmonėms turėtų būti siūloma techninė 
pagalba.
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