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P8_TA(2017)0478
Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ***I
2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES)
Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo
veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro
techninių patobulinimų (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))
(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
Europos Parlamentas,
–

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai
(COM(2016)0597),

–

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 172 ir
173 straipsnius, 175 straipsnio trečią pastraipą ir 182 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8–0375/2016),

–

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

–

atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto nuomonę1,

–

atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 7 d. Regionų komiteto nuomonę2,

–

atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal
Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2017 m. lapkričio 8 d. laišku Tarybos
atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–

atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto
svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–

atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto
pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir
turizmo komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
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ir Regioninės plėtros komiteto nuomones (A8-0198/2017),
1.

priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.

atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.

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

4.

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

P8_TC1-COD(2016)0276
Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. gruodžio 12 d. per pirmąjį svarstymą,
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš
dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos
strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos
investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų
(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį
teisės aktą, Reglamentą (ES) 2017/2396.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS
Komisijos pareiškimas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės biudžeto
padidėjimo 225 mln. EUR
Europos Parlamentui ir Tarybai pasiekus politinį susitarimą dėl ESIF 2.0 finansavimo, iš
EITP finansinių priemonių biudžeto turėtų būti perskirta 275 mln. EUR suma – tai
225 mln. EUR mažiau, nei siūlė Komisija.
Komisija patvirtina, kad finansinis programavimas bus peržiūrėtas siekiant atsižvelgti į
atitinkamą EITP biudžeto padidėjimą 225 mln. EUR.
Vykdydama 2019–2020 m. metines biudžeto procedūras, Komisija pateiks atitinkamų
pasiūlymų, kad būtų užtikrintas optimalus šios sumos paskirstymas EITP biudžete.

