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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) iš Komisijos įverčių, apskaičiuotų 
remiantis įmonių lygmens duomenimis, 
matyti, kad dėl COVID-19 pandemijos 
susidarę nuosavo kapitalo atkūrimo 
poreikiai 2020 m. galėtų siekti apie 
720 mlrd. EUR. Jei izoliavimo priemonės 
būtų taikomos ilgiau, nei numatyta dabar, 
arba jei jas vėl reikėtų taikyti dėl 
atsinaujinusio protrūkio, šis skaičius galėtų 
būti dar didesnis. Neišsprendus šių kapitalo 
trūkumo problemų, mažesnio investavimo 
ir didesnio nedarbo laikotarpis gali užsitęsti 
ir gali būti padarytas didelis poveikis 
Sqjungos konkurencingumui. Tai ypač 
neigiamai paveiktų Sąjungos pramonės 
pajėgumus, padarytų neigiamą poveikį 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
kurios yra Europos pramonės pagrindas, 
taip pat sumažėtų investicijos į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, o tai nulemtų 
technologinį regresą ir technologinio 
pranašumo praradimą pasaulinės 
konkurencijos atžvilgiu. Be to, nuo krizės 
ypač nukentėjusiuose sektoriuose MVĮ, 
įskaitant labai mažas įmones, yra daugiau 
nei vidutiniškai ir tai galėtų gerokai 
sumažinti jų gebėjimus dalyvauti būtinoje 
žaliojoje ir skaitmeninėje 
transformacijoje. Kapitalo trūkumo 
poveikis įvairiuose sektoriuose ir 
valstybėse narėse bus nevienodas, todėl 
atsiras skirtumų ir nelygybė tarp regionų 
ir vidaus rinkoje. Šią problemą dar labiau 
apsunkina tai, kad labai skiriasi valstybių 
narių pajėgumas teikti valstybės pagalbą. 
Išteklių perskirstymas pasitelkiant 
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Mokumo palaikymo priemonę turėtų 
teisingai atspindėti šiuos aspektus teikiant 
tinkamą finansinę paramą, vengiant 
neigiamo socialinio ir ekonominio 
poveikio pramonei bei darbuotojams, taip 
pat bet kokio neigiamo poveikio vidaus 
rinkai;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) COVID-19 pandemija padarė 
didelį, staigų ir nenumatytą poveikį 
Sąjungos ekonomikai, o tai savo ruožtu 
labai pakenkė Sąjungos gebėjimui daryti 
pažangą įgyvendinant politikos 
prioritetus, būtent Europos žaliąjį kursą ir 
susijusius tikslus, pavyzdžiui, klimato 
srities tikslus, energetikos infrastruktūros 
plėtrą, vandenilio strategiją, Europos 
skaitmeninės ateities kūrimo strategiją, 
MVĮ tvarios ir skaitmeninės Europos 
strategiją, naująją pramonės strategiją, 
skirtą žaliajai ir skaitmeninei Europai, ir 
atviros strateginės autonomijos kūrimą 
siekiant konkurencingos, dinamiškos ir 
tvarios Sąjungos ekonomikos. Mokumo 
palaikymo priemonė turėtų būti labai 
svarbus įrankis, kuriuo užtikrinama, kad 
pažanga siekiant šių politikos tikslų būtų 
išlaikyta arba paspartinta;

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) dėl griaunamojo COVID-19 krizės 
ekonominio ir socialinio poveikio vidaus 
rinkai, privačių investicijų pajėgumams ir 
užimtumui galėtų kilti pavojus 
kolektyvinėms Sąjungos ir nacionalinėms 
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pastangoms pasiekti 2030 m. energetikos, 
klimato ir aplinkos tikslus, taip pat ne 
vėliau kaip iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui. Mokumo palaikymo 
priemonė turėtų padėti užkirsti kelią 
tokios rizikos atsiradimui ir užtikrinti 
pažangą siekiant tų tikslų;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) pagrindinis Mokumo palaikymo 
priemonės tikslas turėtų būti išsaugoti kuo 
daugiau darbo vietų Europoje teikiant į 
politiką orientuotą paramą įmonėms 
visose valstybėse narėse, kurios kitu 
atveju būtų perspektyvios ilguoju 
laikotarpiu, ir sudaryti joms sąlygas grįžti 
į ankstesnį pajėgumų lygį, didinti našumą 
bei stiprinti inovacijas ir skatinti 
užimtumą visoje Sąjungoje. Pagal 
Mokumo palaikymo priemonę parama 
neturėtų būti teikiama su Sąjungos 
politika nesuderinamai veiklai;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) remiantis Reglamentu [dėl Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonės] ir neviršijant juo skirtų išteklių, 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės pagal Europos 
strateginių investicijų fondo mokumo 
palaikymo liniją turėtų būti taikomos 
siekiant šalinti precedento neturintį 
COVID-19 krizės poveikį įmonėms. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
darbo vietų ir pragyvenimo šaltinių 
išsaugojimui remiant MVĮ, kurios sukuria 
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du trečdalius darbo vietų Sąjungoje, taip 
pat teikiant paramą pramonės šakoms ir 
žmonėms, siekiant užtikrinti, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje. Tokie 
papildomi ištekliai turėtų būti naudojami 
taip, kad būtų užtikrintas Reglamente 
[EURI] numatytų terminų laikymasis, 
kartu išlaikant ir plečiant užimtumo 
galimybes, kad būtų išvengta socialinės 
atskirties, bei kartu remiant technologinę 
pažangą ir kuriant rinkos galimybes 
įmonėms, taip kuriant darbo vietas ir 
užkertant kelią nedarbui;

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Iki 2020 m. birželio mėn. ESIF itin 
sėkmingai sutelkė daugiau kaip 
500 mlrd. EUR vertės privačias ir 
viešąsias investicijas ir tuo pasinaudos 
maždaug 1,4 mln. MVĮ. Siekiant kovoti su 
neigiamu pandemijos poveikiu Sąjungos 
ekonomikai, ypač svarbus privataus 
sektoriaus dalyvavimas telkiant 
investicijas po COVID-19 pandemijos, 
todėl pagrindinis dėmesys įgyvendinant 
Mokumo palaikymo priemonę turėtų būti 
skiriamas privačių investicijų 
pritraukimui;

Pakeitimas 7
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 

(3) siekiant kovoti su sunkiais 
ekonominiais ir socialiniais COVID-19 
pandemijos padariniais Sąjungoje, 
įmonėms, visų pirma MVĮ ir ypač 
novatoriškiems ir technologijomis 
pagrįstiems labai mažiems ir šeimos verslo 
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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;

subjektams, kurios patiria sunkumų dėl 
pandemijos sukeltos ekonomikos ir 
socialinės krizės ir negali gauti 
pakankamos paramos pasinaudodamos 
rinkos finansavimu arba priemonėmis, 
kurių ėmėsi valstybės narės, turėtų būti 
skubiai suteikta galimybė pasinaudoti 
parama mokumui pagal Mokumo 
palaikymo priemonę, kuri turėtų būti 
įtraukta kaip trečioji ESIF linija;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) mokumo palaikymo priemone 
siekiama įveikti ekonominius COVID-19 
pandemijos padarinius. Tai priemonė, 
kuria padedama neleisti perspektyvioms 
įmonėms bankrutuoti, taigi ir priemonė, 
kuria užkertamas kelias Sąjungos piliečių 
nedarbui. Ši priemonė nėra skirta tam, 
kad valstybių narių ekonomika būtų 
nukreipta tam tikra linkme. Bet kokie 
veiksmai, kurių imamasi atsižvelgiant į 
Mokumo palaikymo priemonę, turėtų būti 
skirti užkirsti kelią didesniam nedarbo 
lygiui;

Pakeitimas 9
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 

(4) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę remiamos įmonės, kurių 
dauguma turėtų būti MVĮ, turėtų būti 
įsisteigusios ir veikti Sąjungoje, t. y. jų 
registruota buveinė ir rezidavimo vieta 
mokesčių tikslais turėtų būti kurioje nors 
valstybėje narėje ir jos turėtų aktyviai 
veikti Sąjungoje, t. y. joje turėtų vykdyti 
didesnę dalį veiklos, vertinant personalo, 
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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;

gamybos, mokslinių tyrimų ir plėtros ar 
kitos verslo veiklos Sąjungoje požiūriu ir 
jų negali kontroliuoti trečioji valstybė. Jos 
neturėtų priklausyti grupei, turinčiai 
patronuojamųjų įmonių, kurios nevykdo 
realios ekonominės veiklos šalyje, 
įtrauktoje į nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų Sąjungos 
sąrašą6a. Jos turėtų vykdyti veiklą, kuria 
remiami šiame reglamente nurodyti tikslai. 
Jų verslo modelisturėtų būti perspektyvus, 
taip pat kalbant apie intelektinę 
nuosavybę arba stiprius technologinius 
MTP pajėgumus, 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. Labai mažų ar 
mažųjų įmonių atveju kalbant apie 
valstybės pagalbos sistemą, jos galėjo būti 
susidūrusios su sunkumais dar 2019 m. 
gruodžio 31 d., su sąlyga, kad joms 
netaikoma kolektyvinė nemokumo 
procedūra pagal nacionalinę teisę ir kad 
jos negavo sanavimo ar restruktūrizavimo 
pagalbos. Parama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms turėtų priklausyti 
nuo to, ar jos veikia tose valstybėse narėse 
ir tuose sektoriuose, kuriuos labiausiai 
paveikė COVID-19 krizė arba šoktelėję 
nedarbo rodikliai, arba kuriuose galimybės 
gauti valstybės paramą mokumui yra 
labiau ribotos, kartu užtikrinant tolygų 
geografinį pasiskirstymą visoje Sąjungoje. 
Įmonės turėtų įsipareigoti toliau veikti ir 
išlaikyti savo darbo jėgą Sąjungoje, taip 
pat nustatyti apribojimus dividendų 
mokėjimams, kai taikoma, vadovų 
atlyginimams ir akcijų išpirkimo 
programoms, taip pat jos turėtų laikytis 
Sąjungos socialinių ir aplinkos apsaugos 
standartų ir teisės aktų. Be to, siekdamos 
skatinti gerovę ir ekonomikos atsigavimą 
savo atitinkamose teritorijose ir 
siekdamos išvengti tolesnio vidaus rinkos 
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sutrikdymo, paramą gaunančios įmonės 
turėtų įsipareigoti bent jau paramos 
skyrimo laikotarpiu tęsti veiklą toje 
pačioje valstybėje narėje ir nenumatyti 
perkėlimo į kitą valstybę narę ar trečiąją 
šalį;

__________________ __________________

6a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/lt/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

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

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

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Mokumo palaikymo priemonės 
finansavimo kriterijuose turėtų būti 
pirmiausia atsižvelgiama į poveikį 
ekonomikai, o ne į COVID-19 pandemijos 
sukeltą sveikatos krizę įvairiose valstybėse 
narėse ir sektoriuose. Į tai turėtų būti 
atsižvelgiama paskirstant išteklius 
nukentėjusioms valstybėms narėms;

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) MVĮ yra Europos ekonomikos 
pagrindas ir pagrindinis ekonomikos 
gaivinimo kuriant darbo vietas veiksnys. 
Tačiau MVĮ ypač nukentėjo nuo COVID-
19 krizės: pranešama, kad iki 90 proc. 
Sąjungos MVĮ patyrė ekonominį poveikį, 
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visų pirma paslaugų, o taip pat gamybos, 
statybos, turizmo ir kultūros bei kūrybos 
sektoriuose. Mokumo palaikymo 
priemonė yra strateginės Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo politikos, kuria 
siekiama, kad žmonės kuo greičiau 
sugrįžtų į darbą, dalis, visų pirma teikiant 
tinkamą paramą MVĮ;

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) pagal Mokumo palaikymo 
priemonę teikiama parama turėtų būti 
siekiama išsaugoti Sąjungos rinkų 
veiksmingumą ir konkurencingumą. 
Mokumo palaikymo priemone turėtų būti 
vengiama suteikti įmonėms, užimančioms 
tvirtesnę padėtį rinkoje, galimybę įtvirtinti 
savo dominuojančią padėtį rinkoje prieš 
savo konkurentus. Todėl Valdančioji 
taryba turėtų užtikrinti, kad Mokumo 
palaikymo priemone nebūtų prisidedama 
prie rinkos koncentracijos;

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) Europos investicijų bankui (EIB) 
suteikta ES garantija turėtų būti padidinta 
66 436 320 000 EUR, kad būtų galima 
sukurti trečiąją ESIF liniją – mokumo 
palaikymo liniją, pagal kurią turėtų būti 
teikiama parama mokumui. Pagal „Naujos 
kartos ES“ gaivinimo priemonę (angl. 
Next Generation EU) Sąjunga gali 
tiesiogiai finansuoti EIB, kad per kuo 
trumpesnį laiką būtų gautos lėšos, 
leidžiančios pasiekti Mokumo palaikymo 
priemonės tikslus, ir kad šių išteklių 
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nereikėtų ieškoti finansų rinkoje;

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) tikimasi, kad dėl ES garantijos 
sumos, kurią bus galima naudoti pagal 
mokumo palaikymo liniją, realiojoje 
ekonomikoje bus sutelkta iki 
300 000 000 000 EUR investicijų. 
Mokumo palaikymo priemone turėtų būti 
prisidedama prie investicijų į realiąją 
ekonomiką. Mokumo palaikymo linija 
ypač neturėtų būti prisidedama 
refinansuojant esamas skolas – jokiu 
būdu ir jokiu pavidalu;

Pakeitimas 15
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 

(8) EIB ir Komisija, 
bendradarbiaudami su valstybėmis 
narėmis, turėtų vykdyti komunikacijos ir 
techninės pagalbos veiklą, skirtą 
galimiems paramos pagal Mokumo 
palaikymo priemonę gavėjams, 
pavyzdžiui, atitinkamoms įmonėms, MVĮ 
ir kitiems reikalavimus atitinkantiems 
subjektams, kad būtų remiamas platus 
finansavimo pagal Mokumo palaikymo 
priemonę paskirstymas ir įsisavinimas. 
Europos investavimo konsultacijų centras 
(EIKC) taip pat turėtų aktyviai dalyvauti 
būtinos informacijos teikimo procese ir 
prie jo prisidėti. atsižvelgiant į tai, kad 
skirtingoms valstybėms narėms reikalingi 
skirtingi sprendimai, paramos teikimo 
būdai turėtų būti lankstūs. Paramos 
teikimo būdai, be kita ko, turėtų 
nesudaryti išlaidų arba bent sumažinti 
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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;

išlaidų poveikį potencialiems Mokumo 
palaikymo priemonės naudos gavėjams, 
ypač labai mažoms ir mažosioms įmonėms 
ir apskritai MVĮ, nes tai atgrasytų juos 
arba kliudytų jiems naudotis Mokumo 
palaikymo priemone. 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. 
Mokumo palaikymo priemonė neturėtų 
nei didinti esamos nelygybės tarp 
valstybių narių nei silpninti vidaus rinkos. 
Praėjus vieniems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo, Komisija turėtų 
įvertinti, ar bendra Mokumo palaikymo 
priemonės struktūra yra tinkama jos 
pagrindiniam tikslui (t. y. laiku teikti 
mokumo paramą reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms) pasiekti;

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

paskirties įmonės, investavimo platformos 
ir nacionaliniai skatinamojo finansavimo 
bankai ir įstaigos turėtų teikti nuosavą arba 
kvazinuosavą kapitalą (pvz., kaip mišrias 
skolas, privilegijuotąsias akcijas, 
konvertuojamąjį kapitalą, 
subordinuotąsias paskolas, grąžintinus 
avansus, akcijas be balsavimo teisės ir 
kitas priemones, ypač tinkamas palaikyti 
MVĮ mokumą) reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, išskyrus 
subjektus, kurių tikslas yra išpirkimas (arba 
pakeitimas kapitalu) siekiant išparduoti 
turtą dalimis. Komisija turėtų reguliariai 
prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip naudojamos 
lėšos, ir imtis būtinų veiksmų, kad būtų 
taikomos sankcijos už dalyvaujančių 
subjektų netinkamą lėšų naudojimą;

Pakeitimas 17
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 atitikti Reglamente (ES) 
2020/852 [Taxonomijos reglamentas] 
nustatytus kriterijus, įskaitant principą 
„nedaryti reikšmingos žalos“ , būti 
suderintos su dabartiniais Sąjungos 
politikos prioritetais, pvz., Europos 
žaliuoju kursu, Europos skaitmeninės 
ateities kūrimo strategija, Naująja Europos 
pramonės strategija, Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategija, 
Europos socialinių teisių ramsčiu, 
Europos socialine chartija (persvarstyta), 
Sąjungos energetikos ir klimato srities 
teisės aktais, taip pat su EIB skolinimo 
politika bei prisidėti prie 2030 ir 2050 
m.energetikos ir klimato tikslų. Tos 
operacijos turėtų prisidėti prie kokybiškų 
ir tvarių darbo vietų bei tarpvalstybinių 
veiklų Sąjungoje kūrimo arba 
išsaugojimo, taip pat turėtų padėti įveikti 
MVĮ sunkumus žaliosios pertvarkos ir 
skaitmeninės transformacijos metu. Tai 
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turėtų atlikti svarbų vaidmenį švelninant 
neigiamą COVID-19 krizės poveikį ir 
sukuriant galimybes įmonėms, be kita ko, 
MVĮ;

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) pagal „InvestEU“ reglamentą 
įsteigsimas Investicijų komitetas turėtų 
tapti atsakingas ir už ES garantijos teikimą 
pagal šį reglamentą. Investicijų komitetas 
turėtų nustatyti šias priemones glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis, aktyviai dalyvaujant profesinėms 
sąjungoms, pilietinės visuomenės 
organizacijoms ir kitiems atitinkamiems 
suinteresuotiesiems subjektams, kurie visi 
atlieka lemiamą vaidmenį ekonomikos 
gaivinimo po krizės planuose. Investicijų 
komitetas turėtų perskirstyti Mokumo 
palaikymo priemonės išteklius tokiu būdu, 
kad būtų užtikrinta geografinė 
pusiausvyra tarp valstybių narių;

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Investicijų komitetas turėtų 
nustatyti priemones taip, kad būtų 
užtikrintas Mokumo palaikymo priemonės 
patrauklumas galimiems paramos 
gavėjams, viena vertus, išvengiant 
biurokratijos, pernelyg didelių išlaidų ir 
administracinės naštos ir, kita vertus, 
užtikrinant skaidrumą ir atskaitomybę 
siekiant Mokumo palaikymo priemonės 
tikslų;
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Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybėje narėje įsisteigusių ir 
Sąjungoje veikiančių įmonių mokumą.

c) valstybėje narėje įsisteigusių 
įmonių, kurių nekontroliuoja trečioji 
valstybė, kurios veikia ir įdarbina 
darbuotojus Sąjungoje, mokumą, ypatingą 
dėmesį skiriant MVĮ;

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
5 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos 2 a įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– parama fondams, specialiosios paskirties 
įmonėms, investavimo platformoms ar 
kitoms priemonėms pagal mokumo 
palaikymo liniją, o kitos finansiškai 
palankesnės priemonės turi būti taikomos 
visų pirma projektams, kuriuose 
dalyvauja MVĮ arba kuriais tiesiogiai 
prisidedama prie 2030 m. ir 2050 m. 
energetikos ir klimato tikslų 
įgyvendinimo, arba kurie atitinka 
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Taksonomijos reglamentą;

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
6 straipsnio 1 dalies a punkto 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tačiau parama pagal mokumo palaikymo 
liniją teikiama tik tuo atveju, jei ji yra 
naudinga įmonėms, kurios, vertinant pagal 
valstybės pagalbos nuostatas8, 2019 m. 
pabaigoje dar nebuvo susidūrusios su 
sunkumais, arba labai mažoms ar 
mažosioms įmonėms, kurios 2019 m. 
gruodžio 31 d. jau patyrė sunkumų, su 
sąlyga, kad joms pagal nacionalinę teisę 
netaikoma kolektyvinė nemokumo 
procedūra ir kad jos negavo sanavimo 
arba restruktūrizavimo pagalbos, arba 
įmonėms, kurios laikomos ekonomiškai 
perspektyviomis ilguoju laikotarpiu, tačiau 
dėl krizės, kurią sukėlė COVID-19 
pandemija, patiria didelę mokumo riziką. 
Nė viena naujai įsteigta įmonė nelaikoma 
„sunkumų patiriančia įmone“ per 
pirmuosius trejus metus nuo veiklos 
atitinkamoje veiklos srityje pradžios. 
Paramą gaunančios įmonės įsipareigoja 
toliau veikti ir išlaikyti savo darbo jėgą, 
taip pat neperkelti darbo vietų, kapitalo ir 
gamybos procesų į trečiąją šalį, užtikrinti 
vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį 
už vienodos vertės darbą ir nustatyti ribas, 
susijusias su dividendais, kai taikoma, 
vadovų darbo užmokesčiu ir akcijų 
išpirkimo programomis paramos teikimo 
laikotarpiu ir šešis mėnesius po jo. 
Parama neteikiama įmonėms, kurios per 
pastaruosius dešimt metų buvo 
pripažintos kaltomis dėl pinigų plovimo, 
terorizmo finansavimo, mokestinio 
sukčiavimo ar mokesčių slėpimo arba 
kurios priklauso grupei, turinčiai 
patronuojamųjų įmonių, kurios nevykdo 
realios ekonominės veiklos šalyje, 
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įtrauktoje į nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų Sąjungos 
sąrašą ;

__________________ __________________
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.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

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

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

b) atitinka energetikos ir klimato srities 
teisės aktus, 2030 m. ir 2050 m. 
energetikos ir klimato tikslus, Europos 
socialinių teisių ramstį, aplinkosauginius 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos tikslus, žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos tikslus, technologino 
savarankiškumo tikslus, tvaraus ir 
integracinio augimo, ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos, 
kokybiškų darbo vietų kūrimo tikslus ir 
inovacijas;“

Pagrindimas

(Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti jau esamame teisės akte (6 straipsnio 1 dalies b 
punkte) įrašytą nuostatą, kuri nepaminėta Komisijos pasiūlyme.)

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
6 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) 6 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 
punktu:
„da) maksimaliai padidinti užimtumą 
Sąjungoje“

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepaisant pirmos pastraipos, finansavimo 
ir investavimo operacijomis pagal mokumo 
palaikymo liniją gali būti remiamos tik 
valstybėje narėje įsteigtos bendrovės, 
kurios veikia ir įdarbina darbuotojus 
Sąjungoje.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
9 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios operacijos atitinka Sąjungos 
politiką, įskaitant Europos žaliąjį 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 turi atitikti Sąjungos 
politiką, visų pirma 2030 m. Sąjungos 
energetikos ir klimato srities tikslus, taip 
pat klimato tikslus, nustatytus 
[Reglamente (ES) 2020/XXX, kuriuo 
nustatoma poveikio klimatui neutralumo 
užtikrinimo sistema (vadinamasis 
Europos klimato teisės aktas)], Europos 
žaliąjį kursą9, Europos skaitmeninės 
ateities kūrimo strategiją10, Naują Europos 
pramonės strategiją ir Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategiją bei 
programos „Europos Horizontas“ 
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užmojus, taip pat remti įtraukų ir 
simetrišką atsigavimą po COVID-19 
pandemijos visose valstybėse narėse, 
ypatingą dėmesį skiriant aukštos kokybės 
ir tvarių darbo vietų kūrimui ir 
produktyvioms investicijoms į MVĮ, 
įskaitant startuolius, ir remti bet kurį iš 
šių bendrųjų tikslų:“

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

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) užtikrina, kad didžioji dalis ESIF 
finansavimo pagal mokumo palaikymo 
liniją būtų naudojama reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms, visų pirma labai 
mažoms įmonėms ir MVĮ, kurioms 
COVID-19 pandemija padarė didžiausią 
neigiamą socialinį ir ekonominį poveikį ir 
kurios siekia išlaikyti arba net padidinti jų 
darbuotojų skaičių Sąjungoje, remti, 
sykiu užtikrinant subalansuotą geografinį 
paskirstymą visose valstybėse narėse ir 
vengiant rinkos koncentracijos;

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

labai mažos įmonės ir MVĮ – remti 
valstybėse narėse ir regionuose, kuriuose 
galimybės gauti valstybės paramą 
mokumui yra labiau ribotos.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrina, kad valstybėms narėms 
ir įmonėms, visų pirma MVĮ, būtų 
teikiama techninė pagalba. Mokumo 
palaikymo priemonė turėtų būti 
pristatoma reikalavimus atitinkančios 
įmonėms ir MVĮ pagal esamas ESIF 
priemones, pavyzdžiui, per Europos 
investavimo konsultacijų centrą (EIKC), 
visų pirma kalbant apie MVĮ, kurios gali 
susidurti su pernelyg didele 
administracine našta.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) užtikrinti, kad ESIF finansavimas 
pagal mokumo paramos liniją būtų 
naudojamas reikalavimus atitinkančioms 
įmonėms, kurios siekia prisidėti prie 
klimato ir energetikos tikslų įgyvendinimo 
valstybėse narėse, kurios pritaria tam, kad 
iki 2050 m. būtų pasiektas neutralaus 
poveikio klimatui tikslas, ir reikalavimus 
atitinkančioms įmonėms valstybėse 
narėse, kurios įsipareigoja išlaikyti arba 
kurti tvarias ir kokybiškas darbo vietas 
vykdydamos savo veiklą Sąjungoje, remti.
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Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) įmonės, registruotos šalyse, 
įtrauktose į Sąjungos mokesčių tikslais 
nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų 
sąrašą, neatitinka reikalavimų finansinei 
paramai gauti.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
9 straipsnio 2 a dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valdančioji taryba pateikia išsamias gaires 
dėl metodikos ir sektorių bei valstybių 
narių, nurodytų atitinkamai a–cb 
punktuose iki mokumo palaikymo 
priemonės veikimo pradžios. Tik 
finansavimo ir investavimo operacijos, 
atitinkančios Sąjungos klimato politikos 
tikslus, atitinka reikalavimus paramai 
gauti pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
10 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa

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 

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 
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tikslą. tikslą ir sutartas taisykles, taikomas 
atitinkamose valstybėse narėse. Kai 
finansavimas ar garantijos teikiamos 
institucijoms, investavimo platformoms, 
specialiosios paskirties įmonėms ar 
fondams, kurių akcijų daugumą valdo ar 
kontroliuoja valstybė narė, reikalavimus 
pagal mokumo palaikymo liniją atitinka 
tik mišrios kapitalo priemonės, pvz., 
privilegijuotosios akcijos, teisės gauti dalį 
pelno ar akcijos be balsavimo teisės, 
kuriomis užtikrinamas pasyvus valstybės 
narės vaidmuo. Valdančioji taryba 
parengia išsamias gaires tuo klausimu.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal mokumo palaikymo liniją veikiantys 
tarpininkai turi būti įsisteigę kurioje nors 
valstybėje narėje ir veikti Sąjungoje. 
Valdančioji taryba, atsižvelgdama į visus 
taikomus viešosios tvarkos arba saugumo 
aspektus, nustato visus būtinus 
reikalavimus, susijusius su tarpininkų 
(fondų, specialiosios paskirties įmonių ir 
t. t.) kontrole.

Pagal mokumo palaikymo liniją veikiantys 
tarpininkai turi būti įsisteigę kurioje nors 
valstybėje narėje ir veikti Sąjungoje, jų 
negali kontroliuoti trečioji valstybė. 
Valdančioji taryba, atsižvelgdama į 
Sąjungos ekonominius interesus, 
viešosios tvarkos arba saugumo aspektus, 
nustato visus būtinus reikalavimus, 
susijusius su tarpininkų (fondų, 
specialiosios paskirties įmonių ir t. t.) 
kontrole.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 26 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
14 a straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne didesnė kaip 100 000 000 EUR suma 
skiriama išlaidoms, konsultavimo 
paslaugoms ir techninei bei administracinei 

Ne didesnė kaip 100 000 000 EUR suma 
skiriama išlaidoms, konsultavimo 
paslaugoms ir techninei bei administracinei 
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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.

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. 
Ypatingas dėmesys skiriamas techninės 
pagalbos MVĮ teikimui. Taip pat 
akcentuojama techninė pagalba, skirta 
pagal šią liniją finansuojamų įmonių, ypač 
MVĮ ir labai mažų įmonių, žaliajai 
pertvarkai ir skaitmeninei transformacijai 
remti. Konsultavimo paslaugos ir techninė 
pagalba suteikia reikalavimus 
atitinkančioms bendrovėms ir MVĮ 
galimybę taikyti procedūras, kuriomis 
siekiama supaprastinti ir sumažinti 
administracinę naštą. Šiuos klausimus 
taip pat sprendžia Europos investavimo 
konsultacijų centras (EIKC).

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 2 papunkčio a punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
II priedo 2 skirsnio b punkto 1 dalis

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 

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, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ, 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 
išimtinėmis ir tinkamai pagrįstomis 
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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.

aplinkybėmis, jeigu įrodoma, kad toks 
sandoris leis sukurti naujų investicijų už 
tokią sumą, kuri būtų bent lygiavertė 
sandorio sumai, ir kurios atitiktų 
tinkamumo kriterijus ir bendruosius tikslus, 
nustatytus atitinkamai 6 straipsnyje ir 9 
straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 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 vykdant tiesiogines investicijas arba 
kitomis atitinkamomis priemonėmis, 
kuriomis įmonėms suteikiamas nuosavas 
kapitalas ir vykdomos nuosavo kapitalo 
tipo investicijos į įmones. ES garantijos 
naudojimas nedaro poveikio gavėjų 
sprendimų priėmimo nepriklausomumui 
ir savarankiškumui.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Mokumo palaikymo linija visų 
pirma skirta fondams, specialiosios 
paskirties įmonėms arba investavimo 
platformoms, kurių veikla orientuota į 
įmones, vykdančias Sąjungoje 
tarpvalstybinę veiklą, ir (arba) įmones, su 

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

įmones, su kuriomis siejamos didelės 
žaliosios pertvarkos arba skaitmeninės 
transformacijos, taip pat tvarių ir 
kokybiškų darbo vietų rėmimo ir kūrimo 
galimybės, transformacijos poreikis, arba 
kuriose jau vyksla tokie transformacijos 
procesai.

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Įmonės, į kurias orientuota fondų, 
specialiosios paskirties įmonių arba 
investavimo platformų veikla, skatinamos 
kiek įmanoma laikytis būtinųjų aukšto 
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, tiesioginės 
investicijos ar kitos atitinkamos 
priemonės, skatinamos laikytis būtinųjų 
aukšto lygio socialinių ir aplinkos apsaugos 
principų, grindžiamų Reglamento 
(ES) 2020/852 17 ir 18 straipsniais, pagal 
Valdančiosios tarybos parengtas gaires bei 
pagal energetikos ir klimato teisės aktus. Į 
tas gaires turi būti įtrauktos atitinkamos 
nuostatos, kuriomis siekiama išsaugoti 
darbo vietas ir užtikrinta, kad vengiama 
nereikalingos administracinės naštos, ypač 
MVĮ, jose taip pat atsižvelgiama į įmonių 
dydį ir įtraukiamos paprastesnės MVĮ 
skirtos nuostatos. Įmonės, kurioms pagal 
Direktyvos 2013/34/ES 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, o vykdant savo veiklą Sąjungoje 
kartu išlaikyti ir kurti kuo daugiau tvarių 
ir kokybiškų darbo vietų. Siekiančioms 
minėtų tikslų įmonėms siūloma techninė 
pagalba. MVĮ, rengdamos savo pertvarkos 
planus, naudojasi supaprastintais 
šablonais, kuriuos turės parengti 
Komisija, taip pat tiksline finansine ir 



PE654.115v02-00 26/29 AD\1211936LT.docx

LT

technine pagalba.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 3 papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
II priedo 6 skirsnio d punkto 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Mokumo palaikymo linijos 
reikalavimus atitinkantys produktai yra 
tie, kuriais bendrovėms ir projektams 
teikiamos tiesioginės investicijos ar kiti 
atitinkami susitarimai arba 
tarpininkaujamas nuosavas arba 
kvazinuosavas kapitalas.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 4 papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
II priedo 8 skirsnio b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Geografinė koncentracija b) Geografinė koncentracija ir 
diversifikacija

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 4 papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
II priedo 8 skirsnio b punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdančioji taryba, siekdama užtikrinti, 
kad būtų laikomasi atitinkamų 9 straipsnio 
2a dalies b ir c punktų reikalavimų ir kartu 
išvengta pernelyg didelio paramos 
sutelkimo keliose valstybėse narėse, 
nustato konkrečias pagal mokumo 
palaikymo liniją taikytinas diversifikacijos 
ir koncentracijos ribas. Valdančioji taryba 

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

reguliariai vertina COVID-19 pandemijos 
ekonominį poveikį įmonėms visoje 
Sąjungoje. Remdamasi šiuo vertinimu, 
Valdančioji taryba, pasitarusi su Investicijų 
komitetu, gali nuspręsti šias ribines vertes 
pakeisti.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 4 papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
II priedo 8 skirsnio b punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valdančioji taryba nedelsdama paskelbia 
tą analizę ir Europos Parlamentui ir 
Tarybai raštu pateikia savo sprendimo dėl 
orientacinių ir mokumo palaikymo linijai 
taikomų ribinių verčių paaiškinimą. ESIF 
parama turi būti teisingai ir tinkamai 
skiriama visoms valstybėms narėms, 
remiant vienodą ir tvarų visų Sąjungos 
regionų vystymąsi.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 31 punkto 4 papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 2015/1017
II priedo 8 skirsnio b punkto 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pradedant nuo... [1 metai po šio 
reglamento įsigaliojimo] Valdančioji 
taryba reguliariai teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitas dėl 
paramos pagal šią priemonę gavėjų ir 
remiamos veiklos, siekiant užtikrinti 
visišką, teisingą ir savalaikį programos 
skaidrumą.
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NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA
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palaikymo priemonės
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       Paskelbimo plenariniame posėdyje data
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