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PRANEŠIMAS 
nuo: Pirmininkaujančios valstybės narės 
kam: Tarybai 
Dalykas: Investicijų planas Europai  

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 (pirmasis svarstymas) 
– Bendras požiūris 

  

Po 2015 m. kovo 5 d. įvykusio Nuolatinių atstovų komiteto posėdžio delegacijoms 

pridedamas pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinis pirmiau nurodyto pasiūlymo 

tekstas, kad ECOFIN taryba galėtų priimti bendrą požiūrį 2015 m. kovo 10 d. įvyksiančiame 

posėdyje. 

Komisijos pasiūlymo teksto pakeitimai pažymėti pusjuodžiu šriftu, o išbrauktas tekstas 

pažymėtas (…). 

Teisinio ir kalbinio pobūdžio pakeitimai pažymėti kursyvu. 
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Pasiūlymas 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS 

 

dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos 

investicinių projektų katalogo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir 

(ES) Nr. 1316/2013 

EUROPOS PALAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 172, 173 straipsnius, 

175 straipsnio 3 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį, 

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams, 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto nuomonę, 

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, 

kadangi: 

(1) dėl ekonomikos ir finansų krizės Sąjungoje sumažėjo investicijų lygis. Investicijų 

sumažėjo maždaug 15 % nuo 2007 m. pasiekto aukščiausio taško. Sąjunga visų pirma 

kenčia dėl nepakankamo investavimo, kurį lemia rinkoje vyraujantis netikrumas dėl 

Sąjungos ekonominės ateities ir fiskalinių valstybių narių suvaržymų. Dėl šio 

nepakankamo investavimo lėčiau atsigauna ekonomika ir jis neigiamai veikia darbo 

vietų kūrimą, ilgalaikes ekonomikos augimo perspektyvas ir konkurencingumą; 
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(2) siekiant radikaliai pakeisti nepakankamo investavimo nulemtą užburtą ratą, reikia imtis 

visapusiškų veiksmų. Struktūrinės reformos ir fiskalinė atsakomybė – būtinos 

investavimo skatinimo sąlygos. Šios sąlygos gali suteikti naują paskatą finansuoti 

investicijas ir kartu padėti sukurti vertybių sistemą, kurioje investiciniai projektai padeda 

remti užimtumą bei paklausą ir užtikrina tvarų ekonomikos augimo potencialo didėjimą; 

(3) Didysis dvidešimtukas, įgyvendindamas pasaulinės infrastruktūros iniciatyvą, pripažino 

investicijų svarbą skatinant paklausą ir didinant produktyvumą bei ekonomikos augimą 

ir įsipareigojo sukurti sąlygas, kuriomis būtų lengviau užtikrinti aukštesnį investicijų 

lygį; 

(4) per visą ekonomikos ir finansų krizę Sąjunga dėjo pastangas skatinti ekonomikos 

augimą, visų pirma įgyvendindama iniciatyvas, nustatytas strategijoje „Europa 2020“, 

kurioje įtvirtintas pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo principas, ir vykdydama 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą. Europos investicijų bankas 

(EIB) taip pat sustiprino savo vaidmenį skatinant ir remiant investavimą Sąjungoje ir iš 

dalies tai pasiekė 2012 m. gruodžio mėn. padidinęs savo kapitalą. Siekiant užtikrinti, kad 

investavimo poreikiai Sąjungoje būtų patenkinti ir kad rinkoje turimos likvidžios lėšos 

būtų naudojamos veiksmingai ir nukreipiamos perspektyviems investiciniams 

projektams finansuoti, reikia imtis tolesnių veiksmų; 

(5) 2014 m. liepos 15 d. išrinktasis Europos Komisijos Pirmininkas Europos Komisijai ir 

Europos Parlamentui pateikė politinių gairių rinkinį. Tose politinėse gairėse raginama 

„per artimiausius trejus metus papildomai pritraukti iki 300 mlrd. EUR viešųjų ir 

privačiųjų investicijų į realią ekonomiką“, kad būtų skatinama investuoti siekiant kurti 

darbo vietas; 
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(6) 2014 m. lapkričio 26 d. Komisija pateikė komunikatą „Investicijų planas Europai“1, 

kuriame numatyta įsteigti Europos strateginių investicijų fondą (ESIF), europiniu 

lygmeniu sukurti skaidrų investicinių projektų katalogą ir įsteigti konsultacijų centrą 

(Europos investavimo konsultacijų centrą(...)); komunikate taip pat akcentuojama 

plataus užmojo darbotvarkė, kuria siekiama panaikinti kliūtis investicijoms ir baigti kurti 

bendrąją rinką; 

(7) 2014 m. gruodžio 18 d. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad 

„investicijų skatinimas ir rinkos nepakankamumo problemos sprendimas Europoje yra 

svarbus politikos uždavinys“ ir kad „naujai sutelktas dėmesys į investicijas, kartu su 

valstybių narių įsipareigojimu intensyvinti struktūrines reformas ir tęsti ekonomikos 

augimui palankų fiskalinį konsolidavimą, taps ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 

Europoje pagrindu“, ir paragino „EIB grupėje sukurti Europos strateginių investicijų 

fondą (ESIF), kurio tikslas – 2015–2017 m. sutelkti 315 mlrd. EUR naujų investicijų“, 

taip pat paprašė EIB grupės „nuo 2015 m. sausio mėn. pradėti veiklą naudojantis 

nuosavomis lėšomis“. Europos Vadovų Taryba taip pat pabrėžė, kad „ESIF 

papildys jau vykdomas ES programas bei tradicinę EIB veiklą ir prie jų prisidės“; 

(8) ESIF yra visapusiško požiūrio, kuris skirtas panaikinti su viešosiomis ir privačiosiomis 

investicijomis susijusį netikrumą, dalis. Strategiją sudaro trys kryptys: sutelkti finansines 

lėšas investicijoms, užtikrinti, kad investicijos pasiektų realiąją ekonomiką, ir pagerinti 

investicinę aplinką Sąjungoje; 

(8a) 2015 m. sausio 13 d. Europos Komisija pateikė komunikatą2 apie tai, kaip ji taikys 

galiojančias Stabilumo ir augimo pakto taisykles; 

1 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos 
investicijų bankui „Investicijų planas Europai“. COM(2014) 903 final. 

2  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų 
bankui „Geriausias pasinaudojimas lankstumu, kurį suteikia galiojančios Stabilumo ir 
augimo pakto taisyklės“. COM(2015) 12 final. 
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(9) investicinė aplinka Sąjungoje turėtų būti gerinama šalinant investavimo kliūtis, 

stiprinant bendrąją rinką ir didinant reglamentavimo nuspėjamumą. Komisija paskelbė, 

kad Komisija politiniu prioritetu pasirenka „reguliavimo naštos mažinimą kartu 

išsaugant aukšto lygio socialinę, sveikatos ir aplinkos apsaugą ir vartotojų 

pasirinkimą“ ir kad ji patobulins „taisykles, kad jos padėtų įgyvendinti darbo 

vietų kūrimo ir augimo darbotvarkę“3. Komisija ir valstybės narės turėtų 

nedelsiant pradėti tai įgyvendinti. Šiais papildomais veiksmais turėtų būti remiamas 

ESIF darbas ir apskritai investavimas visoje Europoje; 

(10) ESIF turėtų siekti i) padėti pašalinti sunkumus finansuojant ir vykdant produktyvias ir 

strategines investicijas Sąjungoje ir ii) užtikrinti daugiau galimybių gauti finansavimą 

įmonėms ir kitiems subjektams, kuriuose dirba ne daugiau kaip 3 000 darbuotojų, 

ypatingą dėmesį skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kaip apibrėžta 

šiame reglamente (...). Be to, yra tikslinga daugiau tokių finansavimo galimybių suteikti 

ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms, tai yra įmonėms, kuriose dirba ne daugiau kaip 

3 000 darbuotojų. Įveikus esamus investavimo sunkumus Europoje turėtų padidėti 

Sąjungos konkurencingumas, augimo potencialas ir ekonominė, socialinė bei 

teritorinė sanglauda; 

3  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2015 m. Komisijos darbo programa. 
Nauja pradžia“. COM(2014) 910 final. 
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(11) ESIF turėtų remti strategines investicijas, turinčias didelę ekonominę ir visuomeninę 

pridėtinę vertę, kuriomis padedama siekti Sąjungos politikos tikslų4, pavyzdžiui, turėtų 

remti, tuo neapsiribojant, bendro intereso projektus, kuriais siekiama baigti kurti 

bendrąją rinką transporto, telekomunikacijų ir energetikos infrastruktūros 

sektoriuose, įskaitant transporto bei energetikos tinklų jungtis ir skaitmeninę 

infrastruktūrą, didinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, energijos vartojimo ir 

išteklių naudojimo efektyvumą, vystyti ir modernizuoti energetikos sektorių, didinti jo 

konkurencingumą ir pagerinti energijos tiekimo saugumą, įskaitant vietos energijos 

išteklių naudojimą, taip pat prisidėti prie tvaraus vystymosi, ir išnaudoti galimas šių 

sektorių sinergijas; projektus miesto ir kaimo plėtros ir socialinėse srityse; projektus 

aplinkos ir gamtos išteklių srityse; ir projektus, kuriais stiprinama Europos mokslo ir 

technologijų bazė bei skatinama suteikti naudos visuomenei, taip pat geriau išnaudoti 

inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos ekonominį ir pramoninį 

potencialą, įskaitant mokslinių tyrimų infrastruktūrą, bandomąsias ir parodomąsias 

priemones. ESIF turėtų pagerinti įmonių ir kitų subjektų galimybes gauti finansavimą 

ir jų konkurencingumą, ypač pabrėžiant MVĮ. ESIF turėtų padėti pereiti prie 

žaliosios, tvarios ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos ir prie tvarių darbo 

vietų kūrimo; 

(12) daugeliui MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių (...) visoje Sąjungoje reikia padėti 

pritraukti rinkos finansavimą, visų pirma susijusį su rizikingesnėmis investicijomis. ESIF 

turėtų sudaryti tiems subjektams sąlygas geriau įveikti kapitalo trūkumo ir rinkos 

nepakankamumo problemas, suteikiant EIB ir Europos investicijų fondui (EIF) galimybę 

teikti tiesiogines ir netiesiogines kapitalo injekcijas, taip pat teikti garantijas, skirtas paskolų 

aukštos kokybės pakeitimui vertybiniais popieriais, ir kitus produktus, kurie teikiami 

siekiant ESIF tikslų; 

4  Be kita ko, tai išdėstyta 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 
2013 12 20, p. 104), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir 
(EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129), ir 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas 
Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 33). 
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(13) ESIF turėtų būti įsteigtas Europos investicijų banke (EIB), kad būtų galima pasinaudoti 
banko patirtimi ir pasiektais rezultatais (...). ESIF veikla teikiant finansavimą MVĮ ir 
mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms, taip pat kitiems subjektams, turėtų būti 
vykdoma daugiausia per Europos investicijų fondą (EIF), kad būtų galima pasinaudoti šio 
fondo patirtimi vykdant šią veiklą; 

(14) ESIF turėtų būti orientuotas į projektus, kuriais užtikrinama didelė visuomeninė ir 
ekonominė vertė. Visų pirma ESIF turėtų būti orientuotas į projektus, kuriais kuriamos 
tvarios darbo vietos ir skatinamas (...) ilgalaikis augimas ir konkurencingumas, be kita ko, 
vykdant inovacijas ir technologijų plėtrą ir sklaidą. ESIF turėtų būti remiami įvairūs 
finansiniai produktai, įskaitant nuosavo kapitalo, skolos priemones ar garantijas, kad būtų 
kuo geriau atsižvelgiama į atskiro projekto poreikius. Ši produktų įvairovė turėtų sudaryti 
galimybes ESIF prisitaikyti prie rinkos poreikių ir kartu skatinti privačiojo sektoriaus 
investavimą į projektus. ESIF neturėtų pakeisti ar išstumti privačiojo sektoriaus rinkos 
finansavimo, bet veikiau turėtų spręsti rinkos nepakankamumo problemas ir taip skatinti 
privačiojo sektoriaus finansavimą, kad būtų užtikrintas veiksmingiausias strateginis viešųjų 
lėšų naudojimas; (…) 

(15) ESIF turėtų būti orientuotas į projektus, kurių rizikos profilis (...) yra didesnis nei esamų 
EIB ir Sąjungos priemonių, siekiant užtikrinti esamų operacijų papildomumą. ESIF lėšomis 
turėtų būti finansuojami projektai visoje Sąjungoje, įskaitant labiausiai nuo ekonomikos ir 
finansų krizės nukentėjusias šalis. ESIF turėtų būti naudojamas tik tuo atveju, jeigu 
pagrįstomis sąlygomis negalima gauti finansavimo iš kitų šaltinių; 

(15a) rinka grindžiamos paskatos ir ESIF teikiamas papildomumas turėtų užtikrinti, kad 
ESIF būtų orientuotas į socialiai ir ekonomiškai perspektyvius projektus, lėšų iš anksto 
nepaskirstant pagal sektorius ar regionus, o visų pirma turėtų būti siekiama patenkinti 
didelius investicijų poreikius arba spręsti rinkos nepakankamumo problemas. 
Valstybėms narėms, kuriose finansų rinkos yra mažiau išsivysčiusios, turėtų būti 
teikiama tinkama techninė pagalba siekiant užtikrinti, kad būtų galima pasiekti 
bendruosius šio reglamento tikslus. Tuo pačiu ESIF turėtų galėti remti aplinkai 
palankius projektus ir teikti naudos pramonei bei technologijoms, turinčioms didelį 
augimo potencialą; 

(16) ESIF turėtų būti orientuotas į investicijas, kurios, kaip tikimasi, bus ekonomiškai ir 
techniškai perspektyvios ir kurių atveju, tikėtina, kreditoriai susigrąžins lėšas. Tokios 
investicijos turėtų būti susijusios su tam tikra atitinkama rizika, tačiau vis tiek atitikti 
konkrečius ESIF finansavimo reikalavimus; 
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(16a) ESIF turėtų būti suteikta tinkama valdymo struktūra, kurios funkcija turėtų būti vien 

tik siekti tinkamo ES garantijos naudojimo užtikrinimo tikslų. Tą valdymo struktūrą 

turėtų sudaryti Valdančioji taryba, vykdomasis direktorius ir Investicijų komitetas. Ta 

struktūra neturėtų perimti EIB sprendimo priėmimo įgaliojimų ar jiems trukdyti, 

arba pakeisti EIB valdymo organus. Valdančioji taryba turėtų nustatyti investavimo 

gaires, kuriomis remdamasis Investicijų komitetas turėtų priimti sprendimus dėl ES 

garantijos naudojimo, laikantis šiame reglamente nustatytų tikslų. Vykdomasis 

direktorius turėtų būti atsakingas už kasdienį ESIF administravimą ir vykdyti 

Investicijų komiteto posėdžių parengiamąjį darbą; 

(17)  turėtų būti sukurtas Investicijų komitetas, kad jis priimtų sprendimus dėl ES garantijos 

naudojimo individualiems projektams ir projektams, remiamiems per nacionalinius 

skatinamojo finansavimo bankus ar įstaigas ir investavimo platformas ar fondus, kai 

veikla nėra vykdoma per EIF. Investicijų komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi ekspertai, 

gerai išmanantys operacijų, kuriomis siekiama bendrųjų ESIF tikslų, sritis ir jose 

turintys patirties. Investicijų komitetas turėtų būti atskaitingas ESIF valdančiajai tarybai, o ji 

turėtų prižiūrėti, kaip įgyvendinami ESIF tikslai. Investicijų komiteto nepriklausomumas 

yra vienas iš pagrindinių veiksnių siekiant užtikrinti privačiojo sektoriaus pasitikėjimą 

ir dalyvavimą vykdant Investicijų planą; 

(18) kad ESIF galėtų remti investicijas, Sąjunga turėtų suteikti garantiją, kurios suma sudaro 

16 000 000 000 EUR. Garantiją teikiant portfelio pagrindu, jos aprėptis turėtų būti apribota 

priklausomai nuo to, kokios rūšies yra priemonė, pavyzdžiui, skola, nuosavas kapitalas ar 

garantijos, kaip neįvykdytų įsipareigojimų portfelio dydžio procentinė dalis. Tikimasi, kad 

garantiją derinant su 5 000 000 000 EUR, kuriuos suteiks EIB, ESIF parama turėtų sutelkti 

60 800 000 000 EUR papildomų EIB ir EIF investicijų. Tikimasi, kad dėl šių 

60 800 000 000 EUR, remiant ESIF, per trejų metų laikotarpį nuo šio reglamento 

įsigaliojimo Sąjungoje iš viso bus sutelkta ne mažiau kaip 315 000 000 000 EUR 

investicijų. Garantijos, skirtos projektams, kurie pabaigiami nepareikalavus garantijos tos 

garantijos galiojimo laikotarpiu, gali būti naudojamos naujoms operacijoms remti; 
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(18a) per 3 metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija turėtų pateikti Europos 

Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje būtų pateiktas nepriklausomas ES 

garantijos naudojimo ir šiame reglamente nustatytų bendrųjų tikslų, įskaitant 

privataus kapitalo sutelkimą, įgyvendinimo įvertinimas, taip pat ESIF suteikto 

papildomumo, operacijų, remiamų ESIF lėšomis, rizikos profilio, ESIF 

makroekonominio poveikio, įskaitant jo poveikį augimui ir užimtumui, EIKC suteiktų 

paslaugų ir ESIF bei EIKC tikslų įgyvendinimo įvertinimas. Prireikus kartu su 

ataskaita pateikiamas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai iš dalies pakeisti šį 

reglamentą, įskaitant nuostatas, susijusias su Investicijų komiteto vykdomu tolesnių 

projektų patvirtinimu ir nuolatiniu ES garantijos lėšų papildymu po šiame reglamente 

numatyto laikotarpio; 

(19) kad 315 mlrd. EUR tikslas būtų pasiektas per kuo trumpesnį laikotarpį, svarbus 

vaidmuo nustatant perspektyvius projektus, plėtojant ir tam tikrais atvejais sujungiant 

projektus, taip pat pritraukiant potencialius investuotojus turėtų teikti nacionaliniams 

skatinamojo finansavimo bankams ar įstaigoms ir investavimo platformoms ir 

fondams pasitelkiant ESIF garantijos paramą. Dėl tokių aplinkybių turėtų būti galima 

sukurti kelias šalis apimančias platformas siekiant skatinti tarpvalstybinius projektus 

ar kelių valstybių narių projektų grupę; 

(20) (...) trečiosios šalys turėtų galėti teikti projektams bendrą finansavimą kartu su ESIF: arba 

priimant sprendimą dėl kiekvieno konkretaus projekto, arba per investavimo platformas (...); 

(21) ESIF turėtų papildyti jau vykdomas ES programas bei tradicinę EIB veiklą ir prie jų 

prisidėti. Tokiomis aplinkybėmis turėtų būti skatinama visokeriopai naudotis visais 

esamais ir paskirtais ES ištekliais, laikantis galiojančių taisyklių. Jeigu laikomasi visų 

susijusių tinkamumo kriterijų, valstybės narės turėtų galėti naudotis bet kurio tipo 

Sąjungos finansavimu, kad prisidėtų prie reikalavimus atitinkančių projektų, kurie remiami 

ES garantija, finansavimo. Dėl šio principo lankstumo turėtų kuo labiau padidėti galimybės 

pritraukti investuotojų į investavimo sritis, į kurias orientuojasi ESIF; 
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(22) vadovaujantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ESIF remiamos investicijos 

į infrastruktūrą ir projektus turėtų atitikti valstybės pagalbos taisykles. Šiuo tikslu ir siekiant 

vykdyti valstybės pagalbos vertinimą, Komisija paskelbė, kad suformuluos esminius (...) 

principus, kuriuos projektas turės atitikti, kad galėtų būti remiamas ESIF lėšomis. Komisija 

paskelbė, kad, jeigu projektas atitiks tuos kriterijus ir gaus ESIF paramą, bet kokia 

papildoma nacionalinė parama bus vertinama atliekant paprastesnį ir spartesnį valstybės 

pagalbos vertinimą, kai Komisija papildomai turės tikrinti tik viešosios paramos 

proporcingumą (t. y. ar nėra kompensuojama per didelė suma). Komisija taip pat paskelbė, 

kad pateiks daugiau gairių dėl šių esminių principų, kad užtikrintų veiksmingą viešųjų lėšų 

naudojimą. Toks veiksmingas ESIF išteklių naudojimas turėtų būti užtikrinamas ir 

reikalavimu laikytis valstybės pagalbos principų; 

(23) atsižvelgiant į tai, kad Sąjungoje reikia nedelsiant imtis veiksmų, prieš šio reglamento 

įsigaliojimą, ESIF susitarimo sudarymą ir Investicijų komiteto narių ir vykdomojo 

direktoriaus paskyrimą, 2015 m. EIB ir EIF gali finansuoti papildomus projektus, 

neatitinkančius įprasto jų finansavimo pobūdžio. Siekiant kuo labiau padidinti šiame 

reglamente numatytų priemonių naudą, turėtų būti įmanoma tokiems papildomiems 

projektams taikyti ES garantiją tuo atveju, jeigu jie atitinka šiame reglamente išdėstytus 

esminius kriterijus; 

(24) ESIF remiamos EIB finansavimo ir investavimo operacijos turėtų būti administruojamos 

laikantis EIB taisyklių ir procedūrų, įskaitant tinkamas kontrolės priemones ir priemones, 

kurių imamasi siekiant išvengti mokesčių slėpimo, taip pat laikantis atitinkamų taisyklių ir 

procedūrų, susijusių su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir Audito Rūmais, 

įskaitant Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų ir Europos investicijų banko trišalį 

susitarimą; 

(25) EIB turėtų reguliariai vertinti ESIF remiamą veiklą siekdamas patikrinti jos aktualumą, 

rezultatus ir poveikį, taip pat nustatyti aspektus, kuriais ateityje būtų galima pagerinti veiklą. 

Tokiais vertinimais turėtų būti prisidedama prie atskaitomybės didinimo ir tvarumo analizės; 

 

6831/15   vj/RS/js 10 
 DGG 1A  LT 
 



(26) be to, kad per ESIF bus vykdomos finansavimo ir investavimo operacijos, turėtų būti 

įsteigtas Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC). EIKC turėtų suteikti geresnę 

paramą, susijusią su projektų plėtojimu ir rengimu visoje Sąjungoje, remiantis Komisijos, 

EIB, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ir įstaigų ir Europos struktūrinių ir 

investicijų fondų valdymo institucijų kompetencija. Turėtų būti sukurtas vieno langelio 

principu veikiantis centras klausimams dėl techninės pagalbos, susijusios su investicijomis 

Sąjungoje, o techninė pagalba, teikiama projektų vykdytojams vietos lygiu, turėtų būti 

sustiprinta. Naujos EIKC paslaugos turėtų būti teikiamos papildant tas, kurios jau yra 

numatytos pagal kitas Sąjungos programas, taigi, jokiu būdu nedarant poveikio pagal 

tas programas teikiamos paramos lygiui ir apimčiai. EIKC teikiamoms papildomoms 

paslaugos turėtų būti numatytas pakankamas finansavimas; 

(27) siekiant padengti su ES garantija Europos investicijų bankui susijusią riziką, turėtų būti 

įsteigtas garantijų fondas (toliau – garantijų fondas). Garantijų fondas turėtų būti sudarytas 

palaipsniui mokant lėšas iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Paskui garantijų fondas taip pat 

turėtų gauti įplaukas (...) iš projektų, kurie gauna ESIF paramą, ir sumas, išieškotas iš 

įsipareigojimų nevykdančių skolininkų tais atvejais, kai garantijų fondas jau išmokėjo 

garantijos sumą EIB; 

(28) garantijų fondas turėtų užtikrinti likvidumo atsargas Sąjungos bendrajam biudžetui dėl 

nuostolių, kuriuos ESIF patiria siekdamas savo tikslų. Patirtis, susijusi su ESIF remtinų 

investicijų pobūdžiu, rodo, kad būtų tinkama numatyti, kad garantijų fondą sudarytų 50 % 

bendros Sąjungos garantijų sumos (...); 

(28a) visi mokėjimai į garantijų fondą ir sprendimai dėl biudžeto, kitais atžvilgiais susiję su 

ESIF veikla, turėtų visiškai atitikti daugiametę finansinę programą ir jiems turėtų būti 

suteiktas Europos Parlamento ir Tarybos leidimas taikant metinę biudžeto procedūrą; 

(29) [Perkelta į 36a konstatuojamąją dalį] 
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(30) atsižvelgiant į jų sandarą, nei ES garantija EIB, nei garantijų fondas nėra finansinės 

priemonės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 966/20125; 

(31) Sąjungoje yra labai daug potencialiai ekonomiškai ir techniškai perspektyvių projektų, 

kurie nefinansuojami dėl su tokiais projektais susijusio aiškumo ir skaidrumo stokos. Dažnai 

taip yra dėl to, kad privatūs investuotojai nežino apie projektus arba turi nepakankamai 

informacijos, kad galėtų įvertinti investavimo riziką. Komisija ir EIB (...) turėtų skatinti 

sukurti skaidrų Sąjungoje vykdomų ir būsimų (...) projektų, kurie būtų tinkami investavimui, 

katalogą. Šis projektų katalogas turėtų leisti užtikrinti, kad informacija (...) apie 

investicinius projektus būtų viešai skelbiama reguliariai ir struktūrizuotai, kad tokiu būdu 

investuotojai galėtų gauti tokios informacijos; 

(32) valstybė narės turėtų galėti dalyvauti kuriant Europos investicijų katalogą, be kita ko, 

teikti (...) informaciją Komisijai ir EIB apie investicinius projektus savo teritorijoje. 

Prieš pradedant su katalogu susijusią veiklą Komisija ir EIB turėtų atitinkamai 

pasikonsultuoti su valstybėmis narėmis, ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais dėl 

principų ir gairių, pagal kuriuos projektai turėtų būti įtraukiami į katalogą, įskaitant 

mechanizmus siekiant užkirsti kelią projektų, kuriais galėtų būti pakenkta 

nacionaliniam saugumui, paskelbimui, taip pat dėl informacijos apie individualius 

projektus skelbimo šablono; 

5 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, 
p. 1). 
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(33) nors projektų kataloge identifikuotus projektus EIB gali naudoti identifikuodamas ir 

atrinkdamas ESIF remtinus projektus, projektų katalogo aprėptis turėtų būti platesnė, kad 

būtų identifikuojami projektai visoje Sąjungoje. Tokia aprėptis galėtų apimti projektus, 

kuriuos galima visiškai finansuoti privačiojo sektoriaus lėšomis arba naudojant kitas 

priemones, teikiamas Europos ar nacionaliniu lygmeniu. (...) Tai, kad projektas įtrauktas į 

projektų katalogą, neturėtų reikšti nei kad jam teikiama viešoji finansinė parama ES 

ar nacionaliniu lygmeniu, nei kad tokia parama neteikiama; 

(34) siekiant užtikrinti atskaitomybę Europos piliečiams, EIB Europos Parlamentui ir Tarybai 

turėtų reguliariai teikti ESIF operacijų ir poveikio ataskaitas. Komisija turėtų reguliariai 

informuoti apie garantijų fondo padėtį; 

(35) (…) 

(36) kadangi ši reglamento tikslų, t. y. remti investicijas Sąjungoje ir užtikrinti daugiau galimybių 

gauti finansavimą subjektams, valstybės narės negali – kiek tai susiję su investicijų 

finansavimo suvaržymais – deramai pasiekti (...) ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir 

poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 

5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame 

straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina 

nurodytiems tikslams pasiekti; 
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(36a) [Perkelta iš 29 konstatuojamosios dalies] 

kad būtų iš dalies finansuojamas įnašas iš Sąjungos bendrojo biudžeto, turėtų būti sumažinti 

bendrajai mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), 

nustatytai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1291/20136, ir Europos 

infrastruktūros tinklų priemonei, nustatytai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 

Nr. 1316/20137, skirti finansiniai paketai. Šiomis programomis siekiamų tikslų ESIF 

nekartoja. Tačiau sumažinus abi programas siekiant finansuoti garantijų fondą, turėtų būti 

užtikrintas didesnis finansavimo lygis tam tikrose srityse, kurioms atitinkamai taikomos šios 

programos, nei būtų įmanoma pagal esamas programas, įskaitant energetikos tinklų 

jungtis, transportą ir skaitmeninę infrastruktūrą, taip pat inovacijas, mokslinius 

tyrimus ir technologinę plėtrą. ESIF turėtų galėti panaudoti ES garantijos svertą ir labiau 

padidinti finansinį poveikį tose mokslinių tyrimų, technologinės plėtros bei inovacijų ir 

transporto, telekomunikacijų ir energetikos infrastruktūros srityse, palyginti su išteklių 

naudojimu (...) teikiant dotacijas pagal planuojamą programą „Horizontas 2020“ ir Europos 

infrastruktūros tinklų priemonę; (…) 

(36b) todėl Reglamentas (ES) Nr. 1291/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 turėtų būti 

atitinkamai iš dalies pakeisti; 

(36c) Komisija ir EIB turėtų sudaryti susitarimą, kuriame būtų konkrečiai išdėstytos šiame 

reglamente nustatytos jų vykdomo ESIF administravimo sąlygos. Tuo susitarimu 

neturėtų būti perimamos Sąjungos teisės aktų leidėjo, (...) biudžeto valdymo 

institucijos ir EIB kompetencijos, kaip nustatyta Sutartyse, ir todėl jis turėtų apimti tik 

iš esmės techninio ir administracinio pobūdžio elementus, kurie nors ir nėra esminiai, 

tačiau yra būtini veiksmingam ESIF įgyvendinimui, 

6 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, 
kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 104). 

7 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, 
kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 
Nr. 67/2010 (OL 348, 2013 12 20, p. 129). 
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

I SKYRIUS. Įvadinės nuostatos 

1a straipsnis 

Tikslas ir taikymo sritis 

Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos strateginių investicijų fondas (ESIF), sukuriama ES 

garantija ir ES garantijų fondas. Be to, šiuo reglamentu sukuriamas Europos investavimo 

konsultacijų centras (EIKC) ir skaidrus dabartinių ir galimų būsimų Sąjungos investicinių 

projektų katalogas. 

[Perkelta iš 1 straipsnio] 

ESIF tikslas – suteikiant EIB pajėgumą prisiimti riziką teikti paramą Sąjungoje (...): 

a) (...) investicijoms, (...) 

b) (...) didesnėms galimybėms gauti finansavimą įmonėms ir kitiems subjektams, kuriuose dirba 

ne daugiau kaip 3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms. 

(…) 

Tuo tikslu šiame reglamente nustatomos Komisijai skirtos taisyklės dėl susitarimo su EIB dėl 

ESIF administravimo ir susitarimo su EIB dėl EIKC įgyvendinimo sudarymo. 
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1b straipsnis 

Apibrėžtys 

Tik šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys: 

a) nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ar įstaigos – juridiniai asmenys, 

vykdantys finansinę profesinę veiklą, kuriems valstybė narė centriniu, regioniniu arba 

vietos lygmeniu yra suteikusi įgaliojimus vykdyti viešąją vystomąją ar skatinamąją 

veiklą; 

b) investavimo platformos – specialiosios paskirties vienetai, valdomos sąskaitos, sutartimis 

grindžiamos bendro finansavimo ar rizikos pasidalijimo priemonės arba kitaip 

nustatytos priemonės, kurias taikydami subjektai skiria finansinius įnašus, kad būtų 

finansuojami tam tikri investiciniai projektai; 

c) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) – labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės, kaip 

apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB; 

d) vidutinės kapitalizacijos įmonės – juridiniai asmenys, kuriuose dirba ne daugiau kaip 

3 000 darbuotojų ir kurie nėra MVĮ; 

e) ESIF susitarimas – teisinė priemonė, kurioje Komisija ir EIB konkrečiai išdėsto šiame 

reglamente nustatytas ESIF administravimo sąlygas; 

f) EIKC susitarimas – teisinė priemonė, kurioje Komisija ir EIB konkrečiai išdėsto šiame 

reglamente nustatytas EIKC įgyvendinimo sąlygas; 

 

6831/15   vj/RS/js 16 
 DGG 1A  LT 
 



g) papildomumas – ESIF parama operacijoms, kuriomis sprendžiamos rinkos 

nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir kurios negalėjo 

būti įvykdytos tuo laikotarpiu taikant įprastas EIB priemones be ESIF teikiamos 

paramos arba tokia pačia apimtimi tuo laikotarpiu taikant EIF ir ES priemones. 

Projektų, kuriems teikiama ESIF parama siekiant kurti darbo vietas ir užtikrinti 

ekonomikos augimą, rizikos profilis paprastai yra didesnis negu projektų, kurie 

remiami vykdant įprastas EIB operacijas, rizikos profilis, o bendras ESIF portfelio 

rizikos profilis yra didesnis nei dabartinio investicijų portfelio, kurį remia EIB 

vykdydamas įprastą investicijų politiką, rizikos profilis. 

 

I SKYRIUS. Europos strateginių investicijų fondas 

1 straipsnis 

Europos strateginių investicijų fondas 

[išbraukta: pirma 1 dalies pastraipa perkelta į 2 straipsnį, antra 1 dalies pastraipa perkelta į 

1a straipsnį] 

2 straipsnis 

(...) ESIF susitarimas 

- 1. Komisija sudaro susitarimą su EIB dėl ESIF administravimo. 

 

1. Į ESIF susitarimą (...) įtraukiama: 

 

a) ESIF įsteigimo tvarka, taip pat EIB teiktino finansinio įnašo suma ir sąlygos, įskaitant: 

 

i) nuostatos, reglamentuojančios ESIF kaip atskiros, aiškiai identifikuojamos ir 

skaidrios priemonės ir atskiros sąskaitos, administruojamos EIB, kurioje vykdomos 

operacijos yra aiškiai atskirtos nuo kitų EIB operacijų, įsteigimą; 
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ii) finansinio įnašo, kurį EIB teikia per ESIF ir kuris yra ne mažesnis nei 

5 000 000 000 EUR garantijomis arba grynaisiais pinigais, sumą ir sąlygas; 

iii) finansavimo arba garantijų, kurias EIB per ESIF turi teikti Europos 

investicijų fondui (toliau – EIF), sąlygas; 

iv) nuostatą, kad operacijų, kurioms suteikta ES garantija, kainų nustatymas turi 

atitikti EIB bendrą kainų nustatymo politiką. 

 

b) Valdymo susitarimai dėl ESIF pagal 3 straipsnį, nepažeidžiant Protokolo (Nr. 5) dėl 

Europos investicijų banko statuto, įskaitant: 

i) Valdančiosios tarybos sudėtį ir narių skaičių, kurių bus ne daugiau kaip keturi; 

ii) vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimo 

tvarką, jų atlyginimą ir darbo sąlygas, kurios turi atitikti nuostatas dėl EIB 

darbuotojų, jų pakeitimo pareigose ir atskaitomybės taisykles ir procedūras; 

iii) Investicijų komiteto narių skyrimo ir atleidimo tvarką, jų atlyginimą ir darbo 

sąlygas, balsavimo Investicijų komitete tvarką, kurioje nurodomas kvorumas ir 

balsų paskirstymas kiekvienam nariui; 

iv) reikalavimą, kad Valdančioji taryba ir Investicijų komitetas kiekvienas priimtų 

savo atitinkamas darbo tvarkos taisykles; 

 

v) reikalavimą, kad ESIF remiamas finansavimo ir investavimo operacijas 

galiausiai patvirtintų EIB valdymo organai remiantis Protokole (Nr. 5) dėl 

Europos investicijų banko statuto išdėstytomis nuostatomis. 
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c) Susitarimai dėl ES garantijos, kuri yra besąlygiška, neatšaukiama garantija pagal 

pirmąjį pareikalavimą, palanki EIB, įskaitant: 

i) išsamias ES garantijos suteikimo pagal 7 straipsnį taisykles, įskaitant jos 

taikymo tvarką, jos apibrėžtą taikymą specialių rūšių priemonių portfeliams; 

ii) reikalavimus, kad atlyginimas už rizikos prisiėmimą būtų paskirstomas įnašų 

mokėtojams proporcingai jų atitinkamai prisiimtos rizikos daliai. Atlyginimas 

Sąjungai ir su ES garantija susiję mokėjimai mokami laiku ir tik atskaičius su 

operacijomis susijusį atlyginimą ir nuostolius; 

iii) reikalavimus, reglamentuojančius ES garantijos naudojimą pagal šio 

reglamento 5 straipsnį, be kita ko, mokėjimo sąlygas, pavyzdžiui, konkrečius 

terminus, palūkanas už mokėtinas sumas ir reikalingą likvidumo tvarką; 

iv) nuostatas ir procedūras, susijusias su išmokėtų sumų išieškojimu, kuris 

pavedamas EIB laikantis 7 straipsnio 4 dalies. 

 

d) Sąlygos, kuriomis Investicijų komitetas patvirtina ES garantijos naudojimą 

individualiems projektams arba per investavimo platformas, arba per nacionalinius 

skatinamojo finansavimo bankus ar įstaigas pagal šį reglamentą, visų pirma 2a straipsnį. 

 

e) Investavimo pasiūlymų pateikimo ir pasiūlymų dėl ES garantijos naudojimo 

patvirtinimo tvarka, įskaitant: 

i) projektų perdavimo Investicijų komitetui tvarką; 

ii) reikalavimą, kad pasiūlymų dėl ES garantijos naudojimo pateikimo ir 

patvirtinimo tvarka nedarytų poveikio EIB sprendimų priėmimo taisyklėms, 

nustatytoms pagal Protokolą (Nr. 5) dėl Europos investicijų banko statuto, visų 

pirma jo 19 straipsnį; 
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iii) taisykles, kuriomis išsamiau paaiškinamos pereinamojo laikotarpio nuostatos 

pagal 20 straipsnį ir visų pirma, kaip 20 straipsnyje nurodytu laikotarpiu EIB 

pasirašytos operacijos bus įtrauktos į ES garantijos taikymo sritį. 

f) Ataskaitų teikimo, stebėsenos ir atskaitomybės dėl ESIF tvarka, įskaitant: 

i) EIB, tam tikrais atvejais bendradarbiaujant su EIF, vykdytinas prievoles teikti 

ataskaitas dėl operacijų pagal šio reglamento 10 straipsnį; 

ii) prievoles teikti finansines ataskaitas, susijusias su ESIF; 

iii) audito ir kovos su sukčiavimu taisykles pagal šio reglamento 14 ir 

15 straipsnius; 

iv) pagrindinius veiklos rodiklius, visų pirma susijusius su ES garantijos 

naudojimu, 2a straipsnyje nustatytų bendrųjų tikslų įgyvendinimu, privataus 

kapitalo sutelkimu ir ESIF makroekonominiu poveikiu, įskaitant jo poveikį 

investicijų rėmimui. 

 

g) Susitarimo keitimo iš dalies, kuris gali būti atliekamas Komisijos arba EIB iniciatyva, 

tvarka ir sąlygos, kurios apima prievolę pranešti Tarybai ir Europos Parlamentui apie dalinį 

keitimą. 

 

h) Kitos administracinio arba organizacinio pobūdžio sąlygos, būtinos ESIF 

administravimui, tiek kiek jomis sudaromos galimybės tinkamai naudoti ES garantiją. 

 

 

2. ESIF susitarime taip pat numatoma, kad: 

 

a) Europos investicijų fondo vykdomą ESIF veiklą turi valdyti EIF valdymo organai; 

 

b) Sąjungai priskirtinas atlyginimas iš ESIF remiamų operacijų turi būti pateikiamas 

atskaičius mokėjimus dėl ES garantijos pareikalavimo atvejų, o paskiau – sąnaudas pagal 

5 straipsnio 3 dalį ir EIKC susitarimą. 
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2a straipsnis 

ES garantijos naudojimo tinkamumo kriterijai 

1. ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi remti projektus, kurie: 

a) atitinka Sąjungos politiką; 

b) yra perspektyvūs ekonominiu ir techniniu požiūriu; 

c) užtikrina papildomumą ir 

d) maksimaliai padidina, kai įmanoma, privačiojo sektoriaus kapitalo sutelkimą. 

2. Be to, ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi remti projektus, kuriais siekiama 

bet kurio iš šių bendrųjų tikslų: 

a) plėtoti infrastruktūrą; 

b) vykdyti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas; 

c) investuoti į švietimą ir mokymą, sveikatos priežiūrą, informacines ir ryšių 

technologijas; 

d) vystyti energetikos sektorių; 

e) teikti finansinę paramą įmonėms ir kitiems subjektams, kuriuose dirba ne daugiau 

kaip 3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio skiriant MVĮ. 

3. Nustatydama su ESIF parama susijusią investicijų politiką ir rizikos politiką, 

Valdančioji taryba atsižvelgia į poreikį išvengti per didelės rizikos tam tikrame 

sektoriuje ar geografinėje teritorijoje. 
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3 straipsnis 

ESIF valdymas 

- 1. Šiame straipsnyje nurodyti valdymo organai, vykdydami šiuo reglamentu jiems 

pavestas užduotis, siekia tik šiuo reglamentu nustatytų tikslų. 

1. ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi valdyti Valdančioji taryba, kuri ES garantijos 

naudojimo tikslu turi nustatyti strateginę kryptį, strateginį turto paskirstymą ir veiklos 

politiką bei procedūras, įskaitant projektų, kuriuos gali remti ESIF, investicijų politiką, 

požiūrį į investavimo platformas ir ESIF rizikos profilį, laikydamasi 2a straipsnio 

2 dalyje nustatytų tikslų. Valdančioji taryba priima investavimo gaires dėl ES 

garantijos naudojimo, kurias įgyvendins Investicijų komitetas. Investavimo gairės 

skelbiamos viešai. 

1a. Valdančiąją tarybą sudarančių narių skaičius paskirstomas tarp Komisijos ir EIB, 

remiantis atitinkamu ES biudžeto ir EIB įnašų grynaisiais pinigais arba garantijomis 

dydžiu. 

Valdančioji taryba vieną savo narį išrenka pirmininku. Valdančioji taryba priima 

sprendimus bendru sutarimu. 

2. (…) 

3. (…) 

4. ESIF susitarime numatoma, kad ESIF vadovauja vykdomasis direktorius, atsakingas už 

kasdienį ESIF administravimą ir 5 dalyje nurodyto Investicijų komiteto posėdžių rengimą 

ir pirmininkavimą jiems. Vykdomajam direktoriui padeda vykdomojo direktoriaus 

pavaduotojas. 

Vykdomasis direktorius kas ketvirtį Valdančiajai tarybai teikia ESIF veiklos ataskaitą. 
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Po atviro ir skaidraus atrankos proceso laikantis EIB procedūrų EIB pirmininkas 

Valdančiosios tarybos pasiūlymu skiria vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 

direktoriaus pavaduotoją fiksuotam trejų metų laikotarpiui, kuris gali būti vieną 

kartą pratęstas. 

5. ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi veikti Investicijų komitetas, kuris, nedarant 

poveikio 6 straipsnio 5 daliai, turi būti atsakingas už visų galimų operacijų, atitinkančių 

ESIF investicijų politiką, nagrinėjimą ir paramos suteikiant ES garantiją operacijoms pagal 

šį reglamentą patvirtinimą. 

Investicijų komitetą sudaro aštuoni nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis direktorius. 

Nepriklausomi ekspertai turi aukšto lygio atitinkamos rinkos patirties (...) ir juos skiria 

Valdančioji taryba fiksuotam laikotarpiui iki trejų metų, kuris gali būti pratęstas ir negali 

būti ilgesnis nei 6 metai iš viso. Investicijų komiteto ekspertai skiriami laikantis 

atviros ir skaidrios atrankos procedūros. Valdančioji taryba, skirdama ekspertus į 

Investicijų komitetą, užtikrina, kad Investicijų komiteto sudėtis būtų įvairi, kad tokiu 

būdu būtų užtikrintos plačios žinios apie sektorius, nurodytus 2a straipsnyje, ir 

geografines rinkas Sąjungoje. 

ESIF valdančioji taryba prižiūri, kaip įgyvendinami ESIF tikslai. 

Investicijų komiteto nariai, dalyvaudami šio komiteto veikloje, vykdo savo pareigas 

nešališkai ir laikydamiesi ESIF interesų. Įgyvendindami Valdančiosios tarybos 

priimtas gaires ir priimdami sprendimus dėl ES garantijos naudojimo, jie nesiekia 

gauti nurodymų iš EIB, Sąjungos institucijų, valstybių narių arba kitų viešųjų ar 

privačiųjų įstaigų ir jų nurodymais nesivadovauja. Nustatoma tinkama organizacinė 

tvarka, kad būtų užtikrintas Investicijų komiteto veiklos nepriklausomumas, 

nedarant įtakos analitinei, logistinei ir administracinei paramai, kurią EIB 

darbuotojai teikia Investicijų komitetui. 

Investicijų komitetas sprendimus priima paprasta balsų dauguma. 
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II SKYRIUS. ES garantija ir ES garantijų fondas 

4 straipsnis  

ES garantija 

Sąjunga suteikia garantiją EIB finansavimo ar investavimo operacijoms, kurios vykdomos 

Sąjungoje, arba operacijoms tarp valstybės narės ir šalies, kuriai taikoma Europos 

kaimynystės politika, įskaitant strateginę partnerystę, plėtros politika, ir kuri yra Europos 

ekonominės erdvės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos šalis, arba tarp valstybės narės 

ir užjūrio šalies ar teritorijos, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

II priede, kurioms taikomas šis reglamentas ir ESIF susitarimas (toliau – ES garantija). (…) 

5 straipsnis 

ES garantijos naudojimo reikalavimai 

1. ES garantijos suteikimas priklauso nuo ESIF susitarimo įsigaliojimo. 

2. ES garantija suteikiama EIB finansavimo ir investavimo operacijoms, kurias patvirtino 

3 straipsnio 5 dalyje nurodytas Investicijų komitetas, arba Europos investicijų fondui 

skiriamam finansavimui, kad EIB galėtų vykdyti finansavimo ir investavimo operacijas 

pagal 7 straipsnio 2 dalį. (…) 

2a. ES garantija gali būti suteikiama EIB finansavimo ir investavimo operacijoms, kurias 

iki [LB įterpia datą: 4 metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] patvirtina 

Investicijų komitetas ir dėl kurių EIB ir paramos gavėjas arba finansų tarpininkas 

pasirašo sutartį iki 2020 m. birželio 30 d. 

2b. ES garantija gali būti suteikiama Europos investicijų fondui skiriamam finansavimui 

arba garantijoms, kad EIB pagal 7 straipsnio 2 dalį galėtų vykdyti finansavimo ir 

investavimo operacijas, kurias iki [LB įterpia datą: 4 metai po šio reglamento 

įsigaliojimo dienos] patvirtina EIF direktorių valdyba ir dėl kurių EIF ir finansų 

tarpininkas pasirašo sutartį iki 2020 m. birželio 30 d. 
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3. Pagal EIB(...) statuto 17 straipsnį EIB įpareigoja finansavimo operacijų naudos gavėjus 

padengti visas išlaidas, susijusias su ESIF. Nedarant poveikio šios dalies antrai ir trečiai 

pastraipoms, iš Sąjungos bendrojo biudžeto nedengiamos jokios EIB administracinės 

išlaidos ar kiti mokesčiai, susiję su EIB vykdoma finansavimo ir investavimo veikla pagal 

šį reglamentą. 

EIB gali naudoti ES garantiją neviršydamas bendros didžiausios ribos, atitinkančios 1 % 

bendrų neįvykdytų ES garantijos įsipareigojimų, kad padengtų išlaidas, kurios būtų 

buvusios priskirtos finansavimo ir investavimo operacijų naudos gavėjams, tačiau buvo 

nesugrąžintos įsipareigojimų neįvykdymo atveju. 

Be to, EIB gali naudoti ES garantiją atitinkamai daliai galimų susigrąžinimo išlaidų, 

nebent jos būtų išskaičiuojamos iš pajamų, gautų iš susigrąžinimo, ir galimoms 

išlaidoms, susijusioms su likvidumo valdymu, padengti. 

(...) Jeigu EIB ESIF vardu EIF teiktų finansavimą, kuris užtikrintas ES garantija pagal 

7 straipsnio 2 dalį, (...) EIF mokesčiai gali būti padengiami iš Sąjungos biudžeto. 

4. (...) Valstybės narės gali naudotis visų rūšių Sąjungos finansavimu, įskaitant priemones, 

nustatytas pagal Sąjungos transeuropinių tinklų, pramonės ir struktūrinę politiką, 

kad prisidėtų prie reikalavimus atitinkančių projektų, į kuriuos EIB investuoja pats arba per 

EIF, remdamasis ES garantija, finansavimo, su sąlyga, kad laikomasi ir atitinkamų 

priemonių, ir ESIF tinkamumo kriterijų. 
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6 straipsnis  

Reikalavimus atitinkančios priemonės 

1. Taikant 2a straipsnio 2 dalį, ES garantiją EIB naudoja priemonių, nurodytų šio straipsnio 

antroje pastraipoje, rizikai padengti ir laikydamasis 7 straipsnio. 

2. ES garantijos taikymo reikalavimus atitinka šios priemonės (...): 

a) EIB paskolos, garantijos, priešpriešinės garantijos, kapitalo rinkos priemonės, bet kokios 

kitos formos finansavimo ar kredito vertės didinimo priemonė, investicijos į nuosavą 

kapitalą ar kvazinuosavą kapitalą, be kita ko, per nacionalinius skatinamojo 

finansavimo bankus ar įstaigas, investavimo platformas ar fondus. Šios priemonės 

suteikiamos, įsigyjamos ar išleidžiamos Sąjungoje (...) vykdomoms operacijoms, laikantis 

šio reglamento ir jeigu EIB finansavimas suteiktas pagal EIB pasirašytą ar sudarytą 

finansavimo susitarimą arba sandorį, kurio galiojimas nesibaigė ir kuris nebuvo 

panaikintas; 

 

b) EIB finansavimas, teikiamas EIF, kad šis galėtų teikti paskolas, garantijas, priešpriešines 

garantijas, vykdyti bet kokios kitos formos kredito vertės didinimo priemonę, kapitalo 

rinkos priemones ir investicijas į nuosavą kapitalą ar kvazinuosavą kapitalą, be kita ko, 

per nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus ar įstaigas, investavimo 

platformas ar fondus. Šios priemonės suteikiamos, įsigyjamos ar išleidžiamos Sąjungoje 

vykdomoms operacijoms, laikantis šio reglamento ir jeigu EIF finansavimas suteiktas 

pagal EIF pasirašytą ar sudarytą finansavimo susitarimą arba sandorį, kurio galiojimas 

nesibaigė ir kuris nebuvo panaikintas; 

3. EIB taip pat gali suteikti garantiją nacionaliniam skatinamojo finansavimo bankui ar 

įstaigai, Sąjungai suteikus priešpriešinę garantiją. 
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4. EIB, panaudodamas ESIF paramą, gali investuoti į investavimo platformą. EIB taip 

pat gali suteikti garantiją pagal šį reglamentą investavimo platformai, Sąjungai 

suteikus priešpriešinę garantiją. 

5. ES garantijos naudojimą 2a, 3 ir 4 dalyse nurodytų operacijų atžvilgiu turi iš anksto 

patvirtinti Investicijų komitetas. Su paties EIB arba per nacionalinį skatinamojo 

finansavimo banką ar įstaigą, arba investavimo platformą, vykdomomis finansavimo 

ar investavimo operacijomis susiję projektai, kuriuos sudaro keli susiję projektai, 

paprastai pateikiami Investicijų komitetui tvirtinti kartu, išskyrus atvejus, kai 

Investicijų komitetas nusprendžia kitaip. Investicijų komitetas nusprendžia, ar dėl 

naujų operacijų, vykdomų per nacionalinį skatinamojo finansavimo banką ar įstaigą 

arba investavimo platformą, kurių atžvilgiu jis jau patvirtino, kad EIB gali naudoti 

ES garantiją, turi būti kreipiamasi siekiant gauti jo patvirtinimą. 

6. Vykdydamas su ESIF susijusias operacijas, EIF taip pat gali suteikti garantiją 

nacionaliniam skatinamojo finansavimo bankui ar įstaigai arba investavimo 

platformai, arba investuoti į investavimo platformą. 

7 straipsnis  

ES garantijos aprėptis ir sąlygos 

1. ES garantija (...) yra ne didesnė nei 16 000 000 000 EUR suma bet kuriuo metu, iš kurių 

ne didesnė kaip 2 500 000 000 EUR suma gali būti skirta EIB finansavimui arba 

garantijoms, kurie teikiami EIF pagal 2 dalį. (...) Agreguoti grynieji mokėjimai iš 

Sąjungos bendrojo biudžeto pagal ES garantiją (...) neviršija 16 000 000 000 EUR sumos. 
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2. Remiantis 2 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčiu atlyginimas už portfelio rizikos 

prisiėmimą paskirstomas įnašų mokėtojams proporcingai jų atitinkamai prisiimtos 

rizikos daliai. ES garantija gali būti teikiama arba kaip pirmojo nuostolio garantijos 

portfelio pagrindu, arba kaip visapusiška garantija. ES garantija gali būti teikiama 

pari passu pagrindu su kitais įnašų mokėtojais. 

Jeigu EIB teikia finansavimą ar garantijas EIF, kad šis galėtų vykdyti EIB finansavimo ir 

investavimo operacijas, ES garantija suteikiama kaip visapusiška garantija EIB teikiamam 

finansavimui, su sąlyga, kad vienodą finansavimo ar garantijų sumą EIB teikia be ES 

garantijos. ES garantija padengiama suma neviršija 2 500 000 000 EUR. 

3. Jeigu EIB pareikalauja ES garantijos pagal ESIF susitarimą, Sąjunga sumoka pagal 

pareikalavimą pagal to susitarimo sąlygas. 

4. Jeigu Sąjunga išmoka sumą pagal ES garantiją, EIB vykdo išmokėtų sumų išieškojimą ir 

atlygina Sąjungai iš susigrąžintų lėšų. 

5.  ES garantija suteikiama kaip garantija pagal pareikalavimą dėl 6 straipsnyje 

nurodytų priemonių siekiant padengti: 

- 6 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų skolos priemonių atveju – pagrindinę sumą 

ir visas palūkanas bei visas EIB mokėtinas, bet laikantis finansavimo operacijų 

sąlygų jam nesumokėtas sumas iki įsipareigojimų neįvykdymo momento; 

- 6 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų investicijų į nuosavą kapitalą atveju – 

investuotas sumas ir su jomis susijusias finansavimo išlaidas; 

- 6 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų operacijų atveju – panaudotas sumas ir su 

jomis susijusias finansavimo išlaidas. 

ES garantija taip pat padengiamos 5 straipsnio 3 dalies antroje ir trečioje pastraipose 

nurodytos sumos. 
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8 straipsnis  

ES garantijų fondas 

1. Įsteigiamas ES garantijų fondas (toliau – garantijų fondas), iš kurio ES garantijos 

pareikalavimo atveju išmokama suma EIB. 

2. Garantijų fondui skiriamos lėšos: 

a) mokėjimai iš Sąjungos bendrojo biudžeto, 

b) grąža, gauta už investuotus garantijų fondo išteklius, 

c) sumos, išieškotos iš įsipareigojimų nevykdančių skolininkų pagal ESIF susitarime 

nustatytą išieškojimo procedūrą, kaip numatyta 2 straipsnio 1 dalies c punkto 

iv papunktyje, 

d)  įplaukos ir bet kokie kiti mokėjimai, kuriuos Sąjunga gauna pagal ESIF susitarimą. 

3. Garantijų fondui pagal šio straipsnio 2 dalies b ir d punktus skiriamos lėšos sudaro vidaus 

asignuotąsias įplaukas pagal Reglamento (ES) Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalį. 

4. Pagal 2 dalį garantijų fondui suteiktus išteklius tiesiogiai valdo Komisija, jie yra 

investuojami laikantis patikimo finansų valdymo principo ir jiems taikomos tinkamos 

prudencinės taisyklės. 

5. 2 dalyje nurodytos garantijų fondui skiriamos lėšos naudojamos, kad būtų pasiektas 

tinkamas dydis, atitinkantis bendrus ES garantijos įsipareigojimus (toliau – tikslinė suma). 

Tikslinė suma sudaro 50 % bendrų Sąjungos garantijų įsipareigojimų. 

Tikslinė suma iš pradžių sukaupiama palaipsniui mokant 2 dalies a punkte nurodytus 

išteklius. Jeigu per pradinio garantijų fondo sudarymo laikotarpį pareikalaujama garantijos, 

2 dalies b, c ir d punktuose nurodytos garantijų fondui skiriamos lėšos (...) naudojamos, 

kad būtų pasiekta tikslinė suma, lygi pareikalautos garantijos dydžiui. 
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6. (…) 

7. (...) Įvertinus garantijų fondo lygio tinkamumą atsižvelgiant į 10 straipsnio 6 dalyje 

numatytą ataskaitą: 

a) bet koks perviršis pervedamas atliekant vieną operaciją n+1 metais (...) Sąjungos 

bendrojo biudžeto įplaukų suvestinės specialioje eilutėje, 

b) bet koks garantijų fondo papildymas mokamas metinėmis dalimis per ne ilgesnį kaip 

trejų metų laikotarpį pradedant n+1 metais. 

8. Nuo 2019 m. sausio 1 d., jeigu dėl garantijos pareikalavimo atvejų garantijų fondo dydis 

sumažėja žemiau 50 % tikslinės sumos, Komisija pateikia ataskaitą apie išimtines 

priemones, kurių gali prireikti fondui papildyti. 

9. Pareikalavus ES garantijos, garantijų fondui pagal 2 dalies b, c ir d punktus skiriamos 

lėšos, viršijančios tikslinę sumą, naudojamos iki [LB įterpia datą: 4 metai po šio 

reglamento įsigaliojimo dienos] ES garantijos sumai atkurti iki jos pradinio dydžio. 

 

IIA SKYRIUS. Europos investavimo konsultacijų centras 

 

8a straipsnis 

EIKC susitarimas 

1. Komisija sudaro susitarimą su EIB dėl Europos investavimo konsultacijų centro 

įgyvendinimo Europos investicijų banke. 

EIKC susitarime visų pirma išdėstomos nuostatos dėl pagal 5 dalį EIKC reikalingo 

finansavimo. 
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2. EIKC tikslas – remtis esamomis EIB ir Komisijos konsultavimo tarnybomis ir teikti 

konsultavimo paramą identifikuojant investicinius projektus, juos rengiant ir 

plėtojant, taip pat atlikti vieno langelio principu veikiančio techninio konsultavimo 

centro projektų finansavimo Sąjungoje klausimais funkciją. Tokia parama apima 

paramą, susijusią su techninės pagalbos naudojimu projektų struktūros formavimui, 

novatoriškų finansinių priemonių naudojimu, viešojo ir privačiojo sektorių 

partnerysčių naudojimu, ir prireikus patarimus susijusiais Sąjungos teisės aktų 

klausimais. EIKC taip pat teikia tikslinę paramą atsižvelgdamas į valstybių narių, 

kurių finansų rinkos mažiau išsivysčiusios, ypatumus ir poreikius. 

3. EIKC teikia paslaugas, kurios papildo pagal kitas Sąjungos programas jau teikiamas 

paslaugas. EIKC teikiamos paslaugos apima: 

a) vieno langelio principu veikiantį techninės pagalbos centrą valdžios 

institucijoms ir projektų vykdytojams; 

b) prireikus – pagalbą projektų vykdytojams plėtojant jų projektus, kad jie 

atitiktų projektų tinkamumo pagal šį reglamentą kriterijus; 

c) vietos žinių panaudojimą siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ESIF paramai 

visoje Sąjungoje; 

d) platformos keistis ir dalytis tarpusavyje praktine patirtimi, susijusia su 

projektų plėtojimu, suteikimą. 

4. Kad pasiektų 2 dalyje nurodytą tikslą, EIKC siekia naudotis EIB, Komisijos, 

nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų ir Europos struktūrinių ir 

investicijų fondų valdymo institucijų kompetencija. 

5. EIKC ir nacionalinio skatinamojo finansavimo banko ar įstaigos arba lygiavertės 

įstaigos ar valdymo institucijos, kuri gali veikti kaip nacionalinis patarėjas, 

bendradarbiavimas gali būti sutartinės partnerystės formos. 
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6. Laikotarpiu, kuris baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d., siekiant padengti EIKC vykdomų 

operacijų išlaidas Sąjunga prisideda prie EIKC suteiktų paslaugų finansavimo ne 

didesne kaip 20 000 000 EUR suma per metus. 

7. Iki 2016 m. rugsėjo 1 d., o po to kiekvienais metais EIB teikia ataskaitą Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie EIKC suteiktas paslaugas remiantis šio 

straipsnio 5 dalimi ir jo biudžeto vykdymą. 

 

III SKYRIUS. Europos investicinių projektų katalogas 

9 straipsnis 

Europos investicinių projektų katalogas 

1. Komisija ir EIB (...) sukuria skaidrų Sąjungoje vykdomų ir galimų (...) investicinių 

projektų katalogą. Valstybės narės gali prisidėti prie jos sukūrimo ir valdymo. 

 2. Europos investicinių projektų kataloge projektai pateikiami tik matomumo 

investuotojams ir informaciniais tikslais ir nedaro poveikio sprendimams dėl 

galutinių projektų, atrenkamų paramai pagal šį reglamentą ar kitą ES priemonę arba 

viešajam finansavimui. 

3. (…) 

 

IV SKYRIUS. Ataskaitų teikimas, atskaitomybė ir vertinimas 

10 straipsnis  

Ataskaitų teikimas ir apskaita 

1. EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas su EIF, kas pusmetį Komisijai teikia ataskaitą apie 

EIB finansavimo ir investavimo operacijas pagal šį reglamentą. 
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Ataskaitoje įvertinama atitiktis reikalavimams dėl ES garantijos naudojimo ir atitiktis pagrindiniams 

veiklos rodikliams, nustatytiems pagal 2 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktį. Ataskaitoje taip pat 

pateikiami kiekvienos EIB finansavimo ir investavimo operacijos, taip pat agreguoti statistiniai, 

finansiniai ir apskaitos duomenys. 

2. EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas su EIF, kas metus Europos Parlamentui ir Tarybai 

teikia ataskaitą apie EIB finansavimo ir investavimo operacijas pagal šį reglamentą. 

Ataskaita yra viešai skelbiama ir joje pateikiama: 

a) EIB finansavimo ir investavimo operacijų vertinimas operacijos, sektoriaus, šalies ir 

regioniniu lygmenimis, taip pat jų atitikties šiam reglamentui vertinimas, kartu su 

EIB finansavimo ir investavimo operacijų paskirstymo pagal 2a straipsnyje 

nustatytus tikslus įvertinimu; 

b) pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus išteklių sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti ir 

faktiniai EIB finansavimo ir investavimo operacijų agreguoti įgyvendinimo 

duomenys, rezultatai ir poveikis; 

c) (...) naudos gavėjams perduota finansinė suma ir EIB finansavimo ir investavimo 

operacijų bendras vertinimas; 

d) EIB finansavimo ir investavimo operacijų pridėtinės vertės vertinimas; 

e) išsami informacija apie ES garantijos pareikalavimo atvejus; 

f) sąskaitos, susijusios su ESIF. 
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3. Kad Komisija galėtų vykdyti rizikos, kuriai suteikiama ES garantija, apskaitą ir rengti 

ataskaitas, taip pat garantijų fondo valdymo tikslais, EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas su EIF, 

Komisijai kas metus teikia: 

a) EIB ir EIF rizikos įvertinimą ir informaciją apie EIB finansavimo ir investavimo 

operacijų pagal šį reglamentą reitingus; 

b) informaciją apie neįvykdytus finansinius įsipareigojimus ES atžvilgiu, susijusius su 

EIB finansavimo ir investavimo operacijoms pagal šį reglamentą suteiktomis 

garantijomis, suskirstytą pagal atskiras operacijas; 

c) bendrą pelną arba nuostolius, atsirandančius dėl EIB finansavimo ir investavimo 

operacijų, susijusių su portfeliais, numatytais ESIF susitarime, pagal 2 straipsnio 

1 dalies c punkto i papunktį. 

4. Komisijai paprašius, EIB jai pateikia papildomos informacijos, kurios reikia, kad Komisija 

galėtų įvykdyti su šiuo reglamentu susijusias pareigas. 

5. EIB ir, kai tinkama, EIF, 1–4 dalyse nurodytą informaciją teikia savo sąskaita. 

6. Iki kiekvienų metų birželio 30 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito 

Rūmams siunčia praėjusių kalendorinių metų garantijų fondo būklės ir valdymo metinę 

ataskaitą, įskaitant tikslinės sumos tinkamumo, garantijų fondo lygio ir poreikio 

papildyti garantijų fondą įvertinimą. Metinėje ataskaitoje nurodoma garantijų fondo 

finansinė būklė praėjusių metų pabaigoje, kapitalo judėjimas praėjusiais 

kalendoriniais metais ir svarbūs sandoriai bei visa atitinkama informacija apie 

finansines sąskaitas. Ataskaitoje taip pat bus įtraukta informacija apie fondo finansų 

valdymą, veiklos rezultatus ir riziką praėjusių metų pabaigoje. 
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11 straipsnis  

Ataskaitų teikimas Europos Parlamentui ir Tarybai 

1. Europos Parlamentui ar Tarybai paprašius, vykdomasis direktorius abiem institucijoms 

pateikia ataskaitą apie ESIF veiklos rezultatus, be kita ko, dalyvaudamas klausyme 

Europos Parlamente (...). 

2. Vykdomasis direktorius žodžiu arba raštu atsako į Europos Parlamento arba Tarybos 

ESIF pateiktus klausimus bet kuriuo atveju per penkias savaites nuo klausimo gavimo. 

3. Europos Parlamentui arba Tarybai paprašius, Komisija (...) pateikia šio reglamento 

taikymo ataskaitą. 
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12 straipsnis  

Vertinimas ir peržiūra 

-1. Ne vėliau kaip [LB įterpia datą: 3 metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 

pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje išdėstomas nepriklausomas šio 

reglamento taikymo įvertinimas. Prireikus kartu su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl šio 

reglamento dalinio pakeitimo, visų pirma 5 straipsnio 2a ir 2b dalyse bei 8 straipsnio 9 dalyje 

nurodytų datų atžvilgiu. 

1. (…) 

2. (…) 

3.  (…) 

4. EIB ir EIF Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai reguliariai teikia visas 

nepriklausomo vertinimo ataskaitas, kuriose įvertinami konkrečios EIB ir EIF veiklos 

pagal šį reglamentą praktiniai rezultatai. 

5. (…) 

 

V SKYRIUS. Bendrosios nuostatos 

13 straipsnis 

Skaidrumas ir viešas informacijos atskleidimas 

Laikydamasis savo skaidrumo politikos dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir informacija, 

EIB savo svetainėje viešai paskelbia informaciją, susijusią su visomis EIB finansavimo ir 

investavimo operacijomis pagal šį reglamentą, ir kaip jomis padedama siekti 2a straipsnio 2 dalyje 

nurodytų bendrųjų tikslų. 
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14 straipsnis  

Audito Rūmų vykdomas auditas 

ES garantijos ir pagal ją išmokėtų ir išieškotų sumų, priskiriamų Sąjungos bendrajam biudžetui, 

auditą atlieka Audito Rūmai. 

15 straipsnis  

Kovos su sukčiavimu priemonės 

1.  EIB nedelsdamas praneša OLAF ir suteikia jam būtiną informaciją, jeigu bet kuriame 

operacijų, kurioms suteikiama ES garantija, rengimo, įgyvendinimo ar užbaigimo etape 

turi pagrindų įtarti galimą sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo ar kitos neteisėtos 

veiklos, kuri gali pakenkti Sąjungos finansiniams interesams, atvejį. 

2. OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, vadovaudamasi 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013(8), Tarybos 

reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96(9) ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 

Nr. 2988/95(10) nuostatomis ir juose nustatytomis procedūromis, kad apsaugotų Sąjungos 

finansinius interesus ir nustatytų, ar bet kurioje operacijoje, kuri finansuojama pagal šį 

reglamentą, būta sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo arba kitos neteisėtos veiklos, 

kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejų. OLAF gali perduoti (...) tyrimų 

metu gautą informaciją atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios 

institucijoms. 

8 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo 
panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos 
reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1). 

9 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos 
atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų 
finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2). 

10 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos 
Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1). 
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Jeigu tokia neteisėta veikla įrodoma, EIB imasi išieškojimo veiksmų dėl savo operacijų, 

kurios remiamos ES garantija. 

3. Finansavimo susitarimuose, pasirašytuose dėl pagal šį reglamentą remiamų operacijų, 

numatomos sąlygos, pagal kurias sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos 

atvejais leidžiama neįtraukti veiklos į EIB finansavimo ir investavimo operacijas, laikantis 

ESIF susitarimo, EIB politikos ir taikomų reglamentavimo reikalavimų, ir prireikus 

numatomos tinkamos išieškojimo priemonės. Sprendimas, ar neįtraukti veiklos į EIB 

finansavimo ir investavimo operacijas, priimamas pagal atitinkamą finansavimo ar 

investavimo susitarimą. 

16 straipsnis 

Neįtraukiama veikla ir nebendradarbiaujančios šalys ir teritorijos 

1. Vykdydamas finansavimo ir investavimo operacijas pagal šį reglamentą, EIB neremia 

jokios veiklos, kuri vykdoma siekiant neteisėtų tikslų, įskaitant pinigų plovimą, terorizmo 

finansavimą, mokestinį sukčiavimą ir mokesčių slėpimą, korupciją ar sukčiavimą, 

kenkiantį Sąjungos finansiniams interesams. Visų pirma EIB nedalyvauja jokiose 

finansavimo ar investavimo operacijose, kurios vykdomos per subjektą, esantį 

nebendradarbiaujančioje šalyje ar teritorijoje, laikydamasis savo politikos dėl mažai 

reglamentuojamų ar nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų, remiantis Sąjungos, 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ar Finansinių veiksmų darbo grupės 

politika. 

2. Vykdydamas finansavimo ir investavimo operacijas pagal šį reglamentą, EIB taiko 

Sąjungos teisėje dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir 

teroristų finansavimui nustatytus principus ir standartus, įskaitant reikalavimą atitinkamais 

atvejais imtis (...) priemonių siekiant nustatyti tikrųjų savininkų tapatybę. 
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17 straipsnis  

Įgaliojimų delegavimas 

 [išbraukta] 

IV SKYRIUS. Pakeitimai 

18 straipsnis  

Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 daliniai pakeitimai 

Reglamentas (ES) Nr. 1291/2013 iš dalies keičiamas taip: 

1) 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip: 

„1. Programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimui skirtą finansinį paketą sudaro 74 328,3 mln. 

EUR dabartinėmis kainomis, iš kurių daugiausia 71 966,9 mln. EUR skiriama veiklai pagal SESV 

XIX antraštinę dalį. 

Europos Parlamentas ir Taryba patvirtina metinius asignavimus atsižvelgdami į daugiametės 

finansinės programos nustatytas ribas. 

2. Veiklai pagal SESV XIX antraštinę dalį skirta suma šio reglamento 5 straipsnio 2 dalyje 

nustatytiems prioritetams paskirstoma taip: 

a) „Pažangus mokslas“ – 23 897,0 mln. EUR dabartinėmis kainomis; 

b)  „Pramonės pirmavimas“ – 16 430,5 mln. EUR dabartinėmis kainomis; 

c) „Visuomenės uždaviniai“ – 28 560,7 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 

Didžiausia bendra Sąjungos finansinio įnašo iš programos „Horizontas 2020“ lėšų suma, skiriama 

konkretiems 5 straipsnio 3 dalyje nustatytiems tikslams ir JTC nebranduoliniams tiesioginiams 

veiksmams, yra tokia: 
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i) „Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas“ – 782,3 mln. EUR dabartinėmis kainomis; 

ii) „Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas“ – 443,8 mln. EUR dabartinėmis 

kainomis; 

iii) „JTC nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai“ – 1 852,6 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 

Orientacinis paskirstymas 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytiems prioritetams ir konkretiems 

tikslams nustatytas II priede. 

3. EIT finansuojamas skiriant jam iš programos „Horizontas 2020“ lėšų ne daugiau kaip 

2 361,4 mln. EUR dabartinėmis kainomis įnašą, kaip nustatyta II priede.“ 

2) II priedas pakeičiamas šio reglamento I priede pateiktu tekstu. 
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19 straipsnis 

Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 dalinis pakeitimas 

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 iš dalies keičiamas taip: 

1) 5 straipsnio (...) 1 dalis pakeičiama taip: 

„1. 2014–2020 m. finansinis paketas EITP įgyvendinimui yra 29 942 259 000 EUR(*) 

dabartinėmis kainomis. Ta suma paskirstoma taip: 

a) transporto sektorius: 23 550 582 000 EUR, iš kurių 11 305 500 000 EUR pervedama iš 

Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti pagal šį reglamentą tik valstybėse narėse, atitinkančiose 

finansavimo iš Sanglaudos fondo reikalavimus; 

b) telekomunikacijų sektorius: 1 041 602 000 EUR; 

c) energetikos sektorius: 5 350 075 000 EUR. 

Tomis sumomis nedaromas poveikis Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(*) 

numatyto lankstumo mechanizmo taikymui. 

(*) 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 

Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma daugiametė finansinė programa 2014–2020 m. (OL L 347, 

2013 12 20, p. 884).“ 

2) 7 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje formuluotė „ir 21 straipsnio 4 dalį“ 

išbraukiama; 

3) 21 straipsnio 4 dalis išbraukiama. 
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VII SKYRIUS. Pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos 

20 straipsnis  

Pereinamojo laikotarpio nuostatos 

Laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki EFSI susitarimo (...) sudarymo ir visų Investicijų komiteto 

narių ir vykdomojo direktoriaus pirminio paskyrimo po šio reglamento įsigaliojimo EIB ar 

EIF pasirašytas finansavimo ir investavimo operacijas EIB arba EIF gali pateikti Komisijai, kad 

joms būtų taikoma ES garantija. 

Komisija įvertina tas operacijas ir, jeigu jos atitinka šio reglamento 2a straipsnyje (...) išdėstytus 

(...) reikalavimus, nusprendžia, kad joms taikoma ES garantija. 

21 straipsnis  

Įsigaliojimas 

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta Strasbūre 

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 
Pirmininkas Pirmininkas 
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