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Pakeitimas 1
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 2
Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César 
Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová

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 
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priemonė turėtų padėti sumažinti šį 
deficitą ir sudaryti sąlygas valstybėms 
narėms imtis reikiamų investicijų, kad 
būtų skatinama įgyvendinti Sąjungos 
ilgalaikius darnumo prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 3
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

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;

Or. en

Pakeitimas 4
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais COVID-19 pandemijos 
padariniais Sąjungoje, įmonėms, o ypač 
mažoms 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 
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parama mokumui pagal Mokumo 
palaikymo priemonę, kuri turėtų būti 
įtraukta kaip trečioji ESIF linija;

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

Or. en

Pakeitimas 5
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 6
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didelę dalį veiklos, vertinant personalo, 
gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu. Jos 
neturėtų priklausyti grupei, turinčiai 
patronuojamųjų įmonių, kuri nevykdo 
realios ekonominės veiklos šalyje, 
įtrauktoje į mokesčių tikslais 
nebendradarbiaujančių jurisdikciją 
turinčių subjektų ES sąrašą6a, ir paramos 
teikimo laikotarpiu Sąjungoje turėtų 
vykdyti esminę veiklą. 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 
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. 
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Or. en

Pakeitimas 7
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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. Parama 
turėtų būti skiriama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, veikiančioms 
tose valstybėse narėse ir tuose sektoriuose, 
kuriuos labiausiai paveikė COVID-19 krizė 
ir (arba) kuriuose galimybės gauti 
valstybės paramą mokumui yra mažesnės;

_________________

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

Or. en

Pakeitimas 8
Bas Eickhout
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 9
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu ir Sąjungos 
įsipareigojimu ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinti poveikio klimatui neutralumą, 
Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategija ir Europos socialinių teisių 
ramsčiu. Šios operacijos turėtų prisidėti 
prie kokybiškų ir tvarių darbo vietų ir 
tarpvalstybinės veiklos Sąjungoje kūrimo 
arba išsaugojimo, taip pat turėtų prisidėti 
prie Europos ekonomikos pertvarkos į 
žaliąją ir skaitmeninę ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 10
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, visų pirma 
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;

Or. en
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Pakeitimas 11
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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 
operacijomis turėtų būti remiamas 
simetriškas makroekonomikos 
atsigavimas po COVID-19 pandemijos;

Or. en

Pakeitimas 12
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) finansavimo ir investavimo 
operacijos turėtų derėti su dabartiniais 
Sąjungos politikos prioritetais, pvz., 
Europos žaliuoju kursu, 2030 m. ES 
biologinės įvairovės strategija ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija. 
Taip pat turėtų būti remiama tarpvalstybinė 
veikla;

Or. en

Pagrindimas

Žaliasis kursas taip pat yra susijęs su skaitmeninimu. Jei aiškiai paminėta Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategija, turėtų būti paminėta ir ES biologinės įvairovės 
strategija, atsižvelgiant į svarbius sausumos, gėlo vandens ir jūrų ekosistemų atkūrimo 
tikslus, kuriems pasiekti taip pat reikia privačiojo ir viešojo sektorių finansavimo.
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Pakeitimas 13
Rob Rooken

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) Mokumo palaikymo priemonė 
nėra skirta tam, kad valstybių narių 
ekonomika būtų nukreipta kita linkme. 
Vykdant finansavimo ir investavimo 
operacijas daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama greitam valstybių narių 
ekonomikos atsigavimui ir taip 
užkertamas kelias didesniam nedarbui;

Or. en

Pakeitimas 14
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) didelės įmonės, kurios naudojasi 
Mokumo palaikymo priemone, turėtų būti 
įpareigotos priimti privalomus 
pereinamojo laikotarpio planus, kuriuose 
būtų išdėstyta, kaip jos derina savo 
ekonominę veiklą su Sąjungos klimato 
srities tikslais ir prisideda prie labiau 
žiedinės ekonomikos ir biologinės 
įvairovės. Šie pereinamojo laikotarpio 
planai turėtų apimti tinkamą valdymą, 
susijusį su darnumo rizika, ir užtikrinti, 
kad visos būsimos kapitalo išlaidos būtų 
naudojamos darniai ekonominei veiklai 
pagal ES sistemą siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas tvarioms 
investicijoms. Juose turėtų būti numatytas 
laipsniškas veiklos, dėl kurios daroma 
didelė žala aplinkos apsaugos tikslams, 
nutraukimas ir tokios veiklos 
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pertvarkymas į neutralaus arba mažo 
poveikio veiklą per iš anksto nustatytą 
laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 15
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 16
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) turėtų būti patvirtinta (13) turėtų būti patvirtinta 
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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;

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, 
sykiu atsižvelgiant į skaitmeninę 
transformaciją ir Europos žaliojo kurso 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 17
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybėje narėje įsisteigusių ir 
Sąjungoje veikiančių įmonių mokumą.

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

Or. en

Pakeitimas 18
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau parama pagal mokumo palaikymo 
liniją teikiama tik tuo atveju, jei ji yra 
naudinga įmonėms, kurios, vertinant pagal 
valstybės pagalbos nuostatas8, 2019 m. 
pabaigoje dar nebuvo susidūrusios su 
sunkumais, tačiau paskui dėl krizės, kurią 

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

sukėlė COVID-19 pandemija, patiria didelę 
mokumo riziką.

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) 2020/8528a 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/ES8b 89 
straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija;
– nepriklauso grupei, turinčiai 
patronuojamųjų įmonių, kuri nevykdo 
realios ekonominės veiklos šalyje, 
įtrauktoje į mokesčių tikslais 
nebendradarbiaujančių jurisdikciją 
turinčių subjektų ES sąrašą8c;
– nemoka dividendų, rezervinių mokėjimų 
ar premijų arba neišperka akcijų bent 
dvejus metus po to, kai gavo paramą 
pagal Mokumo palaikymo priemonę;

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

8 Kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka 
taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 
(OL L 187, 2014 6 26, p. 1), 2 straipsnio 
18 punkte.
8a 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
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(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, 
p. 13).
8b 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).
8c Tarybos išvados dėl peržiūrėto 
mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo 
(OL C 64, 2020 2 27, p. 8).

Or. en

Pakeitimas 19
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tačiau parama pagal mokumo palaikymo 
liniją teikiama tik tuo atveju, jei ji yra 
naudinga įmonėms, kurios dėl krizės, kurią 
sukėlė COVID-19 pandemija, patiria didelę 
mokumo riziką.

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

Pakeitimas 20
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tačiau parama pagal mokumo palaikymo 
liniją teikiama tik tuo atveju, jei ji yra 
naudinga įmonėms, kurios dėl krizės, kurią 
sukėlė COVID-19 pandemija, patiria 
didelę mokumo riziką ir kurios laikomos 
„sunkumų patiriančiomis įmonėmis“, 
kaip apibrėžta veiklos šalies taikomose 
nacionalinėse nuostatose.

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

Or. en

Pagrindimas

Reglamente (ES) Nr. 651/2014 apibrėžta „sunkumų patiriančios įmonės“ sąvoka užkerta 
kelią bet kuriai įmonei, kurios finansinė padėtis dar iki 2019 m. pabaigos jau buvo sunki, 
pasinaudoti šia nuostata. Atsižvelgiant į tai, kad 2018–2019 m. daugelis šalių išgyveno keletą 
krizių, dauguma įmonių faktiškai negalėtų gauti jokios pagalbos.

Pakeitimas 21
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

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

b) atitinka Sąjungos politikos tikslus, 
įskaitant pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo, 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 
ir teritorinę sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 22
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) 6 straipsnyje įterpiama ši dalis:
1a. Komisija parengia atskirą 
mokumo palaikymo linijai skirtą rezultatų 
suvestinę įmonėms, kurios yra 
potencialios paramos pagal mokumo 
palaikymo liniją gavėjos, įvertinti šio 
reglamento 7 straipsnio 12 dalies tikslu. 
Tik įmonės, surenkančios bent mažiausią 
reikalaujamą balą, laikomos 
atitinkančiomis paramos pagal Mokumo 
palaikymo priemonę reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 23
Rob Rooken
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) 9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
papildoma antru sakiniu:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 24
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Billy Kelleher, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea 
Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Tokios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką, įskaitant Europos žaliąjį kursą9 ir 
Reglamente (ES) 2020/853 nurodyto 
reikšmingos žalos nedarymo principo 
laikymąsi, Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategiją10, padeda siekti 
integracinio ir simetriško ekonomikos 
atsigavimo po COVID-19 pandemijos ir 
bet kurio iš šių bendrųjų tikslų:“

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

Or. en

Pakeitimas 25
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 26
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Tokiomis operacijomis remiamas 
simetriškas makroekonomikos 
atsigavimas po COVID-19 pandemijos, 
taip pat bet kuris iš šių bendrųjų tikslų:“

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

Or. en

Pakeitimas 27
Michal Wiezik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Tokios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką ir padeda siekti jos tikslų, įskaitant 
Europos žaliąjį kursą9, o ypač 2030 m. ES 
biologinės įvairovės strategiją9a, ir 
Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją10, padeda siekti integracinio ir 
simetriško ekonomikos atsigavimo po 
COVID-19 pandemijos ir bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:“

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.

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

Or. en
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Pakeitimas 28
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Tokios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką, įskaitant Europos žaliąjį kursą9 ir 
Sąjungos įsipareigojimą ne vėliau kaip 
2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą, skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją10, padeda siekti integracinio ir 
simetriško ekonomikos atsigavimo po 
COVID-19 pandemijos ir bet kurio iš šių 
bendrųjų tikslų:“

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

Or. en

Pakeitimas 29
Silvia Modig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Tokios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką, įskaitant Europos žaliąjį kursą9 ir 
Europos skaitmeninės ateities kūrimo 
strategiją10, taip pat prisiimtus 
įsipareigojimus siekti klimato srities 
tikslų, nustatytų Paryžiaus susitarime, 
padeda siekti integracinio ir simetriško 
ekonomikos atsigavimo po COVID-19 
pandemijos ir bet kurio iš šių bendrųjų 



PE655.624v01-00 22/54 AM\1209830LT.docx

LT

tikslų:“

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

Or. en

Pakeitimas 30
Alexandr Vondra

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Tokios operacijos prisideda prie 
integracinio ir simetriško ekonomikos 
atsigavimo po COVID-19 pandemijos, 
sykiu atsižvelgiant į platesnius Sąjungos 
tikslus, pvz., Europos žaliąjį kursą9, 
įskaitant teisingą pertvarką, ir Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategiją10, ir 
padeda siekti bet kurio iš šių bendrųjų 
tikslų:“

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

Or. en

Pakeitimas 31
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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„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 visapusiškai atitinka 
Sąjungos politiką, o ypač Europos žaliąjį 
kursą9 ir Europos skaitmeninės ateities 
kūrimo strategiją10, padeda siekti 
integracinio ir simetriško ekonomikos 
atsigavimo po COVID-19 pandemijos ir 
bet kurio iš šių bendrųjų tikslų:“

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

Or. en

Pakeitimas 32
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Tokios operacijos susiejamos su paramos 
gavėjo įsipareigojimu išsaugoti arba kurti 
tvarias ir kokybiškas darbo vietas vykdant 
savo veiklą ES.“

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

Or. en

Pakeitimas 33
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
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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 
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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 34
Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César 
Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 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 
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 

a) siekia, kad bent 40 % ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama remti projektų 
sudėtinėms dalims, kuriomis prisidedama 
prie klimato politikos ir aplinkos veiksmų, 
atitinkančių 21-ojoje Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
šalių konferencijoje (COP 21) prisiimtus 
įsipareigojimus ir Europos žaliojo kurso 
įsipareigojimą ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Į 
tą skaičiavimą neįtraukiamas ESIF 
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klimato politikos veiksmais susijusias 
projekto sudėtines dalis arba išlaidų 
pasidalijimą, EIB taiko savo tarptautiniu 
mastu sutartą metodiką;

finansavimas, skirtas MVĮ ir mažoms 
vidutinės kapitalizacijos įmonėms. 
Siekdamas nustatyti su tais klimato 
politikos ir aplinkos veiksmais susijusias 
projekto sudėtines dalis arba išlaidų 
pasidalijimą, EIB taiko savo tarptautiniu 
mastu sutartą metodiką ir į ją įtraukia 
Reglamente (ES) 2020/852 numatytus 
kriterijus, kai tik tokie kriterijai nustatomi 
atitinkamais deleguotaisiais aktais;

Or. en

Pakeitimas 35
Pascal Canfin, Billy Kelleher, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell, 
Sophia in 't Veld, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 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 
projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
prisidedama prie klimato politikos 
veiksmų, atitinkančių 21-ojoje Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) 
prisiimtus įsipareigojimus. Į tą skaičiavimą 
neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas 
MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms. Siekdamas nustatyti su tais 
klimato politikos veiksmais susijusias 
projekto sudėtines dalis arba išlaidų 
pasidalijimą, EIB taiko savo tarptautiniu 
mastu sutartą metodiką;

a) siekia, kad bent 40 % ESIF 
finansavimo pagal infrastruktūros ir 
inovacijų liniją būtų naudojama remti 
projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
prisidedama prie klimato politikos 
veiksmų, atitinkančių 21-ojoje Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) 
prisiimtus įsipareigojimus. Į tą skaičiavimą 
neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas 
MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms. Siekdamas nustatyti su tais 
klimato politikos veiksmais susijusias 
projekto sudėtines dalis arba išlaidų 
pasidalijimą, EIB taiko Reglamente (ES) 
2020/852 numatytus kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 36
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Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 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 
projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
prisidedama prie klimato politikos 
veiksmų, atitinkančių 21-ojoje Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) 
prisiimtus įsipareigojimus. Į tą skaičiavimą 
neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas 
MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms. Siekdamas nustatyti su tais 
klimato politikos veiksmais susijusias 
projekto sudėtines dalis arba išlaidų 
pasidalijimą, EIB taiko savo tarptautiniu 
mastu sutartą metodiką;

a) siekia, kad bent 40 % ESIF 
finansavimo būtų naudojama remti 
projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
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 savo tarptautiniu mastu sutartą 
metodiką ir Reglamente (ES) 2020/852 
numatytus kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 37
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 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 
projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
prisidedama prie klimato politikos 

a) siekia, kad bent 50 % ESIF 
finansavimo pagal infrastruktūros ir 
inovacijų liniją ir mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama remti projektų 
sudėtinėms dalims, kuriomis prisidedama 
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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;

prie klimato ir aplinkos tikslų, susiejant 
išlaidas su ES taksonomija, nustatyta 
Reglamentu (ES) 2020/852. Tos projektų 
sudėtinės dalys turi atitikti 21-ojoje 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) 
prisiimtus įsipareigojimus ir Europos 
žaliąjį kursą. Į tą skaičiavimą 
neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas 
MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms. Siekdamas nustatyti su tais 
klimato politikos veiksmais susijusias 
projekto sudėtines dalis arba išlaidų 
pasidalijimą, EIB taiko savo tarptautiniu 
mastu sutartą metodiką;

Or. en

Pakeitimas 38
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 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 
projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
prisidedama prie klimato politikos 
veiksmų, atitinkančių 21-ojoje Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) 
prisiimtus įsipareigojimus. Į tą skaičiavimą 
neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas 
MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms. Siekdamas nustatyti su tais 
klimato politikos veiksmais susijusias 
projekto sudėtines dalis arba išlaidų 
pasidalijimą, EIB taiko savo tarptautiniu 
mastu sutartą metodiką;

a) siekia, kad bent 40 % ESIF 
finansavimo būtų naudojama remti 
projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
prisidedama prie klimato politikos 
veiksmų, atitinkančių Sąjungos anglies 
dioksido poveikio neutralumo 2050 m. 
įsipareigojimą ir 21-ojoje Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
šalių konferencijoje (COP 21) prisiimtus 
įsipareigojimus ir kuriais įgyvendinami 
2030 m. EAS biologinės įvairovės 
strategijos tikslai. Į tą skaičiavimą 
neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas 
MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms. Siekdamas nustatyti su tais 
klimato politikos ir biologinės įvairovės 
veiksmais susijusias projekto sudėtines 
dalis arba išlaidų pasidalijimą, EIB taiko 
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savo tarptautiniu mastu sutartą metodiką;

Or. en

Pakeitimas 39
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 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 
projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
prisidedama prie klimato politikos 
veiksmų, atitinkančių 21-ojoje Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) 
prisiimtus įsipareigojimus. Į tą skaičiavimą 
neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas 
MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms. Siekdamas nustatyti su tais 
klimato politikos veiksmais susijusias 
projekto sudėtines dalis arba išlaidų 
pasidalijimą, EIB taiko savo tarptautiniu 
mastu sutartą metodiką;

a) siekia, kad bent 60 % ESIF 
finansavimo pagal infrastruktūros ir 
inovacijų liniją ir bent 50 % ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama remti projektų 
sudėtinėms dalims, kuriomis prisidedama 
prie klimato politikos veiksmų, atitinkančių 
21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijoje (COP 21) prisiimtus 
įsipareigojimus. Į tą skaičiavimą 
neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas 
MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms. Siekdamas nustatyti su tais 
klimato politikos veiksmais susijusias 
projekto sudėtines dalis arba išlaidų 
pasidalijimą, EIB taiko savo tarptautiniu 
mastu sutartą metodiką;

Or. en

Pakeitimas 40
Alexandr Vondra

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies 1 pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) siekia, kad bent 30 % ESIF 
finansavimo pagal infrastruktūros ir 
inovacijų liniją būtų naudojama remti 
projektų sudėtinėms dalims, kuriomis 
prisidedama prie klimato politikos 
veiksmų, atitinkančių 21-ojoje Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) 
prisiimtus įsipareigojimus. Į tą skaičiavimą 
neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas 
MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms. Siekdamas nustatyti su tais 
klimato politikos veiksmais susijusias 
projekto sudėtines dalis arba išlaidų 
pasidalijimą, EIB taiko savo tarptautiniu 
mastu sutartą metodiką;

Or. en

Pakeitimas 41
Michal Wiezik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 42
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 43
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrina, kad bent 50 proc. 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų skiriama veiklai, kuri pagal 
Reglamentą (ES) 2020/852 laikoma 
aplinkos atžvilgiu tvaria, remti;

Or. en

Pakeitimas 44
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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 ESIF finansavimas 
pagal mokumo palaikymo liniją būtų 
naudojamas reikalavimus atitinkančioms 
įmonėms remti valstybėse narėse, kuriose 
galimybės gauti valstybės paramą 
mokumui yra mažesnės.

Or. en

Pakeitimas 45
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms remti valstybėse 
narėse, kurios įsipareigoja išlaikyti arba 
kurti tvarias ir kokybiškas darbo vietas 
vykdydamos savo veiklą ES.

Or. en

Pakeitimas 46
Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Manuel 
Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) užtikrina, kad ESIF finansavimas 
pagal mokumo palaikymo liniją būtų 
naudojamas reikalavimus atitinkančioms 
įmonėms remti valstybėse narėse, kurios 
pritaria nacionaliniam poveikio klimatui 
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paramą mokumui yra mažesnės. neutralumo iki 2050 m. tikslui.

Or. en

Pakeitimas 47
Michal Wiezik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 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;

Or. en

Pakeitimas 48
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, 
Christel Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) užtikrina, kad ESIF finansavimas 
pagal mokumo palaikymo liniją būtų 
naudojamas reikalavimus atitinkančioms 
įmonėms remti laikantis Reglamente (ES) 
2020/852 nurodyto principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“.

Or. en
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Pakeitimas 49
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 50
Michal Wiezik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Atitinkamais atvejais valdančioji taryba 
pateikia išsamias gaires dėl nustatytų 
reikalavimų, susijusių su a-ca punktais.

Or. en

Pakeitimas 51
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
10 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokumo palaikymo linijos reikalavimus 
atitinkančiomis priemonėmis 3 straipsnio c 
punkte nurodytoms įmonėms suteikiamas 
nuosavas arba kvazinuosavas kapitalas. 
Pagal II priedą gali būti naudojamos 
mišrios priemonės, jei jos atitinka linijos 
tikslą.

Mokumo palaikymo linijos reikalavimus 
atitinkančiomis priemonėmis 3 straipsnio c 
punkte nurodytoms įmonėms suteikiamas 
nuosavas arba kvazinuosavas kapitalas. 
Pagal II priedą gali būti naudojamos 
mišrios priemonės, jei jos atitinka linijos 
tikslą ir sutartas taisykles, taikomas 
atitinkamose valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 52
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

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 50 000 000 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.

Or. en

Pakeitimas 53
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 26 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
14 a straipsnio 1 dalis

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 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. 
Teikiant techninę pagalbą dėmesys taip 
pat skiriamas paramai pagal šią liniją 
finansuojamų įmonių žaliajai pertvarkai ir 
skaitmeninei transformacijai.

Or. en

Pakeitimas 54
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 26 punktas
Reglamentas (ES) 2015/1017
14 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

80 000 000 EUR suma iš pirmoje 
pastraipoje nurodytos sumos yra išorės 
asignuotosios pajamos, kaip nustatyta 
Finansinio reglamento 21 straipsnio 5 
dalyje, ir jai taikomos Reglamento [EURI] 
4 straipsnio 4 ir 8 dalys.“;

40 000 000 EUR suma iš pirmoje 
pastraipoje nurodytos sumos yra išorės 
asignuotosios pajamos, kaip nustatyta 
Finansinio reglamento 21 straipsnio 5 
dalyje, ir jai taikomos Reglamento [EURI] 
4 straipsnio 4 ir 8 dalys.“;

Or. en

Pakeitimas 55
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Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 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, prireikus remiantis remiamų 
įmonių parengtais pereinamojo 
laikotarpio planais;

Or. en

Pakeitimas 56
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant kuo labiau sumažinti neigiamą 
poveikį ir kuo labiau padidinti naudą 
Sąjungos aplinkos apsaugos ir 
socialiniams tikslams, finansuojamos 
operacijos tikrinamos ir stebimos 
atsižvelgiant į klimato, aplinkos ir 
socialinį tvarumą. Tuo tikslu finansavimo 
prašantys subjektai pateikia reikiamą 
informaciją, remdamiesi gairėmis, kurias 
turės parengti Komisija. Skelbiant šią 
informaciją nurodoma aplinkos atžvilgiu 
tvarios ekonominės veiklos finansavimo 
dalis pagal Reglamento (ES) 2020/852 
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3 straipsnį. Projektams, kurių vertė 
mažesnė už tam tikrą gairėse nustatytą 
dydį, patikrinimas netaikomas.

Or. en

Pakeitimas 57
Silvia Modig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 58
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) ES garantija suteikiama naujų 
operacijų finansavimui tiesiogiai ar 
netiesiogiai remti. Infrastruktūros srityje 
skatinamos ir remiamos tiek plyno lauko 
investicijos (į turto kūrimą), tiek 
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.“;

Or. en

Pakeitimas 59
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 2 papunkčio a a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 2 skirsnio b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Įterpiamas šis punktas:
ba) Visoms investicijoms taikoma 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.

Or. en

Pakeitimas 60
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 61
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Alexandr Vondra

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Mokumo palaikymo linija visų 
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, ir (arba) įmones, 
kurios turi dideles galimybes prisidėti prie 
Europos žaliojo kurso, įskaitant teisingą 
pertvarką, arba Europos skaitmeninės 
ateities kūrimo strategijos tikslų.

Or. en

Pakeitimas 62
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Mokumo palaikymo linija visų 
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, ir (arba) įmones, su 
kuriomis siejamos didelės žaliosios 
pertvarkos arba skaitmeninės 
transformacijos, taip pat tvarių ir 
kokybiškų darbo vietų rėmimo ir kūrimo 
galimybės.

Or. en
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Pakeitimas 63
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

— Fondai, specialiosios paskirties 
įmonės arba investavimo platformos 
finansavimą teikia komercinėmis 
sąlygomis arba sąlygomis, atitinkančiomis 
nacionalines valstybių narių taisykles, 
kartu tinkamai atsižvelgdami į europinį 
Mokumo palaikymo priemonės pobūdį ir 
deramą dėmesį skirdami nepriklausomam 
fondų ir kitų priemonių valdymui.

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

Or. en

Pakeitimas 64
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— 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 

— Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, laikosi 
socialinių ir aplinkos apsaugos 
priemonių, kaip nustatyta pagal 
Reglamento (ES) 2020/852 17 ir 
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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.

18 straipsnius parengtose Valdančiosios 
tarybos gairėse. Į tas gaires turėtų būti 
įtrauktos atitinkamos nuostatos, kuriomis, 
atsižvelgiant į įmonių dydį ir įtraukiant 
paprastesnes MVĮ skirtas nuostatas, būtų 
padedama išvengti nereikalingos 
administracinės naštos. Įmonės, kurioms 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2013/34/ES1a 19a arba 
29a straipsnį taikoma pareiga skelbti 
nefinansinę informaciją, parengia 
žaliosios pertvarkos ir teisingos pertvarkos 
planus. Įmonės taip pat skatinamos daryti 
pažangą skaitmeninės transformacijos 
srityje. Siekiančioms minėtų tikslų 
įmonėms turėtų būti siūloma techninė 
pagalba.

Tokiais pertvarkos planais bent 
užtikrinama, kad:
– įmonės ekonominė veikla būtų suderinta 
su Sąjungos klimato politikos tikslais, 
nustatytais [Reglamente (ES) 2020/XXX, 
kuriuo nustatoma poveikio klimatui 
neutralizavimo sistema ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 
(Europos klimato teisės aktas)];
– atitinkamais atvejais įmonės ekonominė 
veikla būtų suderinta su Reglamento 
(ES) 2020/852 9 straipsnio b–f punktuose 
nustatytais aplinkos apsaugos tikslais;
– būtų nustatytas tinkamas valdymas, kad 
būtų galima įvertinti ir kuo labiau 
sumažinti riziką tvarumui;
– visos būsimos kapitalo išlaidos būtų 
naudojamos turtui arba procesams, 
siejamiems su ekonomine veikla, kuri 
laikoma tvaria aplinkos atžvilgiu pagal 
Reglamento (ES) 2020/852 3 ir 
9 straipsnius;
– būtų numatytas laipsniškas veiklos, dėl 
kurios daroma reikšminga žala bet 
kokiems aplinkos apsaugos tikslams pagal 
Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį, 
nutraukimas ir tokios veiklos 
pertvarkymas į neutralią arba mažo 
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poveikio veiklą per iš anksto nustatytą 
laikotarpį;
– būtų nustatyti kokybiško užimtumo 
tikslai ir su lyčių lygybe susiję tikslai, 
įskaitant vienodo darbo užmokesčio 
tikslus.
Pereinamojo laikotarpio planuose 
nurodomi tarpiniai tikslai, jie kasmet 
atnaujinami ir pateikiamas ex-post 
vertinimas, ar tarpiniai tikslai yra 
pasiekti.
Įmonės, kurioms pagal Direktyvos 
2013/34/ES 19a straipsnį arba 
29a straipsnį netaikoma pareiga skelbti 
nefinansinę informaciją, parengia 
pertvarkos planus, kuriuose paaiškinama, 
ar ir kokiu mastu jų ekonomine veikla 
padedama siekti Reglamento (ES) 
2020/852 3 straipsnyje nustatytų aplinkos 
apsaugos tikslų. Į pereinamojo laikotarpio 
planus atitinkamai įtraukiami tikslai dėl 
jų kapitalo išlaidų dalies ir jų veiklos 
išlaidų dalies, susijusios su turtu ar 
procesais, susietais su ekonomine veikla, 
kuri laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 
pagal Reglamento (ES) 2020/852 3 ir 
9 straipsnius. Į juos taip pat įtraukiamas 
kokybiškų darbo vietų kūrimo tikslas ir 
užimtumo išsaugojimo priemonės, taip pat 
su lyčių lygybe susiję tikslai, įskaitant 
vienodo darbo užmokesčio tikslus. 
Planuose nurodomi tarpiniai tikslai, jie 
kasmet atnaujinami ir juose pateikiamas 
ex-post vertinimas, ar tarpiniai tikslai 
pasiekti.
_______________________
1a 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 (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).
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Or. en

Pakeitimas 65
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

— Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, įsipareigoja 
išlaikyti ir kurti kuo daugiau tvarių ir 
kokybiškų darbo vietų vykdydamos savo 
veiklą ES.

Or. en

Pakeitimas 66
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
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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, kurie dera su 
Valdančiosios tarybos parengtomis 
gairėmis ir kurie pagrįsti EBPO 
rekomendacijomis daugiašalėms 
įmonėms, EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis dėl atsakingo verslo, 
JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais 
principais ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 
2 straipsnio 17 punkte nurodytu principu 
„nedaryti reikšmingos žalos1a. 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), ir sektoriuose, 
kuriems taikomas Reglamentas 
(ES) 2020/852, norėdamos gauti paramą 
turi parengti žaliosios pertvarkos planus, 
kurie būtų parengti per nustatytą laiką, 
moksliškai pagrįsti ir suderinti su 
Paryžiaus susitarime nustatytu 1,5 °C 
tikslu. Įmonės taip pat skatinamos daryti 
pažangą skaitmeninės transformacijos 
srityje. Siekiančioms minėtų tikslų 
įmonėms turėtų būti siūloma techninė 
pagalba.

__________________________
1a 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, 
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p. 1).

Or. en

Pakeitimas 67
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, 
Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula 
Zacharopoulou, Nils Torvalds, Billy Kelleher

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

— Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, turi laikytis 
būtinųjų aukšto lygio socialinių ir aplinkos 
apsaugos principų pagal Valdančiosios 
tarybos parengtas gaires. Tomis gairėmis 
turėtų būti atsižvelgiama į Reglamente 
(ES) 2020/852 nurodytą principą 
„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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Pakeitimas 68
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

— Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, atitinkamais 
atvejais turi laikytis būtinųjų aukšto lygio 
socialinių ir aplinkos apsaugos principų 
pagal Valdančiosios tarybos parengtas 
gaires. Tokios gairės turi visiškai atitikti 
Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos 
tikslus ir į jas turi būti įtrauktos 
atitinkamos nuostatos, kuriomis, 
atsižvelgiant į įmonių dydį ir įtraukiant 
paprastesnes MVĮ skirtas nuostatas, būtų 
padedama išvengti nereikalingos 
administracinės naštos. Įmonės, kurios 
pagal Reglamentą (ES) 2020/852 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 ateityje parengti žaliosios pertvarkos 
planus, atitinkančius Sąjungos klimato 
bei aplinkos apsaugos tikslus ir 
nacionalinius energetikos ir klimato 
srities veiksmų planus. Įmonės taip pat 
skatinamos daryti pažangą skaitmeninės 
transformacijos srityje. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms turėtų būti siūloma 
techninė pagalba.

Or. en
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Pakeitimas 69
Simona Bonafè, Javi López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez, Sara Cerdas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

— Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
laikytis būtinųjų aukšto lygio socialinių ir 
aplinkos apsaugos principų pagal 
Valdančiosios tarybos parengtas gaires ir 
Europos žaliąjį kursą bei jos 
įsipareigojimą ne vėliau kaip iki 2050 m. 
užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. 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 parengti 
žaliosios pertvarkos planus, kurie būtų 
vertinami pagal Reglamente (ES) 
2020/852 nustatytus techninės patikros 
kriterijus. Įmonės taip pat skatinamos 
daryti pažangą skaitmeninės 
transformacijos srityje. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms turėtų būti siūloma 
techninė pagalba.

Or. en
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Silvia Modig
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1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 71
Alexandr Vondra

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 72
Michal Wiezik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 

— Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, turi laikytis 
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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.

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), turi parengti 
žaliosios pertvarkos planus ir veiksmų 
gaires, kad patvirtintų klimato srities 
tikslus ir įrodytų, kad jų verslo modelis ir 
veikla atitinka Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2018/19991a 2 
skyriuje nustatytus tikslus. Įmonės taip pat 
skatinamos daryti pažangą skaitmeninės 
transformacijos srityje. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms turėtų būti siūloma 
techninė pagalba.

_________________________
1a 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 73
Delara Burkhardt
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

— Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, turi 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), turi 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 74
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 

— Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, turi laikytis 
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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.

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

Or. en

Pakeitimas 75
Silvia Modig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
kiek įmanoma laikytis būtinųjų aukšto 
lygio socialinių ir aplinkos apsaugos 
principų pagal Valdančiosios tarybos 
parengtas gaires. Į tas gaires turėtų būti 
įtrauktos atitinkamos nuostatos, kuriomis, 
atsižvelgiant į įmonių dydį ir įtraukiant 
paprastesnes MVĮ skirtas nuostatas, būtų 
padedama išvengti nereikalingos 
administracinės naštos. Įmonės, kurios 
tam tikru mastu yra susijusios su aplinkai 

— Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, privalo 
laikytis būtinųjų aukšto lygio socialinių ir 
aplinkos apsaugos principų pagal 
Valdančiosios tarybos parengtas gaires. 
Įmonės, kurios tam tikru mastu yra 
susijusios su aplinkai žalinga veikla, 
apibrėžta pagal Reglamentu (ES) 
2020/852 nustatytą ES taksonomiją, 
privalo parengti žaliosios pertvarkos 
planus. Šie planai parengiami per 
nustatytą laiką, yra moksliškai pagrįsti ir 
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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.

suderinti su Paryžiaus susitarime 
nustatytu 1,5 °C tikslu. Įmonės taip pat 
skatinamos daryti pažangą skaitmeninės 
transformacijos srityje. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms turėtų būti siūloma 
techninė pagalba.

Or. en


