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PRIEDAS
prie
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
{SWD(2016) 297 final}
{SWD(2016) 298 final}
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PRIEDAS
prie
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
Priedas
(1)

2 skirsnis iš dalies keičiamas taip:
a)

b punktas papildomas antra pastraipa:
„Turėtų būti vengiama teikti ESIF paramą greitkeliams, išskyrus atvejus, kai ji
reikalinga siekiant paremti privačias investicijas į transportą sanglaudos šalyse
arba tarpvalstybinius transporto projektus, kuriuose dalyvauja bent viena
sanglaudos šalis.“;

b)

c punkto antras sakinys pakeičiamas taip:
„Atsižvelgiant į tai, tikimasi, kad EIB teiks finansavimą iš ESIF, kad būtų
pasiektas bendrasis pradinis tikslas – mažiausiai 500 mlrd. EUR viešųjų ir
privačių investicijų, įskaitant finansavimą iš EIF vykdant ESIF operacijas,
susijusias su 10 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytomis priemonėmis,
nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų teikiamą finansavimą, ir
daugiau galimybių gauti finansavimą subjektams, kuriuose dirba ne daugiau
kaip 3 000 darbuotojų.“;

(2)

3 skirsnis papildomas d punktu:
„d)

(3)
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jei operacija pasižymi viena ar daugiau iš toliau išvardytų savybių, ji paprastai
būtų priskiriama ypatingai veiklai:
–

subordinacija kitų skolintojų atžvilgiu, įskaitant
skatinamojo finansavimo bankus ir privačius skolintojus;

–

dalyvavimas rizikos pasidalijimo priemonėse, kai dėl pozicijos EIB kyla
didelė rizika;

–

pozicija specifinės rizikos atžvilgiu, pavyzdžiui, nepatvirtinta
technologija, priklausomybė nuo naujų, nepatyrusių arba didelės rizikos
partnerių, nauja finansinė struktūra arba rizika EIB, konkrečiam sektoriui
arba geografinei vietovei;

–

nuosavo kapitalo tipo savybės, pavyzdžiui, su rezultatais susieti
mokėjimai, arba

–

kiti identifikuojami aspektai, dėl kurių kyla didesnė rizika pagal EIB
kredito rizikos politikos gaires;“;

nacionalinius

5 skirsnis papildomas šiuo sakiniu:
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„Rezultatų suvestinė paskelbiama viešai, kai tik pasirašoma sutartis dėl
operacijos, kuriai taikoma ES garantija, išskyrus neskelbtiną komercinę
informaciją.“;
(4)

6 skirsnis iš dalies keičiamas taip:
(a)

b punktas iš dalies keičiamas taip:
i)

pirmoje įtraukoje pirmas ir antras sakiniai pakeičiami taip:
„Vykdydamas skolos tipo operacijas EIB arba EIF atlieka
standartinį rizikos vertinimą, kuris apima įsipareigojimų
neįvykdymo tikimybės ir susigrąžinimo normos apskaičiavimą.
Remdamasis šiais rodikliais, EIB arba EIF kiekybiškai įvertina
kiekvienos operacijos riziką.“;

ii)

antroje įtraukoje pirmas sakinys pakeičiamas taip:
„Kiekviena paskolos tipo operacija priskiriama tam tikrai rizikos
klasei (sandorio paskolos klasifikacija) pagal EIB arba EIF paskolų
klasifikavimo sistemą.“;

iii)

trečioje įtraukoje pirmas sakinys pakeičiamas taip:
„Projektai turi būti ekonomiškai ir techniškai perspektyvūs, o EIB
finansavimas organizuojamas laikantis patikimos bankininkystės
principų ir aukšto lygio rizikos valdymo principų, nustatytų EIB
arba EIF vidaus gairėse.“;

(b)

c punktas iš dalies keičiamas taip:
i)

pirmoje įtraukoje antras sakinys pakeičiamas taip:
„Sprendimas, kad operacija kelia nuosavo kapitalo tipo riziką (arba
jos nekelia), nepriklausomai nuo jos teisinės formos ir
nomenklatūros, grindžiamas EIB arba EIF standartiniu vertinimu.“;

ii)

antroje įtraukoje pirmas sakinys pakeičiamas taip:
„EIB nuosavo kapitalo tipo operacijos vykdomos laikantis EIB arba
EIF vidaus taisyklių ir procedūrų.“;
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(5)

7 skirsnio c punkte išbraukiamas žodis „pradiniam“;

(6)

8 skirsnis iš dalies keičiamas taip:
(a)

pirmos pastraipos antrame sakinyje išbraukiamas žodis „pradiniam“;

(b)

a punkto pirmos pastraipos pirmame sakinyje išbraukiamas žodis „pradinio“;

(c)

b punkto pirmame sakinyje išbraukiamas žodis „pradiniam“.
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