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V PRIEDAS
Rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos,
papildomumas ir nefinansuojama veikla
A. Rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir papildomumas
Pagal Finansinio reglamento 209 straipsnį ES garantijos priemonėmis sprendžiamos rinkos
nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos (209 straipsnio 2
dalies a punktas) ir siekiama papildomumo užtikrinant, kad jomis nebūtų pakeičiama
galima parama ir investicijos iš kitų viešųjų arba privačiųjų šaltinių (209 straipsnio 2 dalies
b punktas).
Siekiant laikytis Finansinio reglamento 209 straipsnio 2 dalies a ir b punktų, finansavimo ir
investavimo operacijos, kurioms suteikiama ES garantija, turi atitikti toliau pateiktuose 1 ir
2 punktuose nustatytus reikalavimus.
1. Rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemos
Siekiant spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos
problemas, kaip nurodyta Finansinio reglamento 209 straipsnio 2 dalies a punkte,
investicijoms, į kurias yra nukreiptos finansavimo ir investavimo operacijos, turi būti
būdinga viena iš šių savybių:
a) viešosios gėrybės aspektas, dėl kurio veiklos vykdytojas arba įmonė negali gauti
pakankamos finansinės naudos (pavyzdžiui, investicijos į švietimą ir įgūdžius,
sveikatos priežiūrą ir prieinamumą, saugumą ir gynybą, infrastruktūrą, kuria
galima naudotis nemokamai arba už nedidelį mokestį);
b) išorės veiksniai, kurių veiklos vykdytojui arba įmonei iš esmės nepavyksta
paversti vidiniais, kaip antai investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą, energijos
vartojimo efektyvumas, klimato kaita ar aplinkos apsauga;
c) informacijos asimetrija, visų pirma MVĮ ir mažų vidutinės kapitalizacijos įmonių
atveju, įskaitant aukštesnį rizikos, susijusios su pradinio etapo įmonėmis,
įmonėmis, kurių turtas daugiausia nematerialusis arba kurios neturi pakankamų
užtikrinimo priemonių, arba įmonėmis, kurios daugiausia vykdo didesnės rizikos
veiklą, lygį;
d) tarpvalstybiniai infrastruktūros projektai ir susijusios paslaugos arba fondai, iš
kurių atliekamomis tarpvalstybinėmis investicijomis siekiama spręsti vidaus
rinkos susiskaidymo problemą ir stiprinti koordinaciją vidaus rinkoje;
e) tam tikruose sektoriuose, šalyse arba regionuose patiriama aukštesnio lygio rizika,
kuri yra per didelė, kad ją galėtų ar norėtų prisiimti privatūs finansų subjektai,
įskaitant atvejus, kuriais dėl novatoriškumo arba rizikos, susijusios su
inovacijomis arba nepatvirtinta technologija, atitinkamos investicijos nebūtų
atliktos arba būtų atliktos ne tokiu pat mastu;
f)
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paramos finansavimo ir investavimo operacijoms pagal strateginių Europos
investicijų liniją atveju – jei finansavimą rinkos sąlygomis teiktų Sąjungoje
įsisteigę ir veiklą vykdantys subjektai, atitinkamos investicijos nebūtų atliktos
arba būtų atliktos ne tokiu pat mastu dėl Europos strateginiams interesams
teikiamos naudos internalizacijos sunkumų;
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g) naujos arba sudėtingos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo
aplinkos problemos, nurodytos šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies a punkto iii
papunktyje.
2. Papildomumas
Finansavimo ir investavimo operacijos turi atitikti abu Finansinio reglamento 209
straipsnio 2 dalies b punkte nurodytus papildomumo aspektus. Tai reiškia, kad be
„InvestEU“ fondo paramos kiti viešieji ar privatieji šaltiniai atitinkamų operacijų nebūtų
vykdę arba jas būtų vykdę ne tokiu pat mastu. Šiame reglamente finansavimo ir
investavimo operacijomis laikomos operacijos, kurios atitinka šiuos du kriterijus:
1) kad būtų laikomas papildančiu privačiuosius šaltinius, kaip nurodyta Finansinio
reglamento 209 straipsnio 2 dalies b punkte, „InvestEU“ fondas įgyvendinančiųjų
partnerių finansavimo ir investavimo operacijoms skirtą paramą nukreipia į
investicijas, kurios dėl savo savybių (viešosios gėrybės aspekto, išorės veiksnių,
informacijos asimetrijos, socialinės ir ekonominės sanglaudos aspektų ar kitų
savybių) negali duoti pakankamos finansinės grąžos rinkos lygmeniu arba yra
laikomos pernelyg rizikingomis (palyginti su rizikos, kurią atitinkami privatieji
subjektai sutiktų prisiimti, lygiu). Dėl šių savybių tokioms finansavimo ir
investavimo operacijoms rinkoje neįmanoma gauti finansavimo priimtinomis
sąlygomis, turint omenyje kainą, užstato reikalavimus, finansavimo rūšį, teikiamo
finansavimo grąžinimo terminą ir kitas sąlygas, ir be viešosios paramos jos
Sąjungoje nebūtų vykdomos visai arba būtų vykdomos ne tokiu pat mastu;
2) kad būtų laikomas papildančiu paramą, gaunamą iš kitų viešųjų šaltinių, kaip
nurodyta Finansinio reglamento 209 straipsnio 2 dalies b punkte, „InvestEU“
fondas remia tik tas finansavimo ir investavimo operacijas, kurios atitinka šias
sąlygas:
a)

be „InvestEU“ fondo paramos įgyvendinantysis partneris tų finansavimo ar
investavimo operacijų nebūtų vykdęs arba jas būtų vykdęs ne tokiu pat mastu;

b) pagal kitas esamas viešąsias priemones, kaip antai regioniniu ir nacionaliniu
lygmenimis taikomas pagal pasidalijamojo valdymo principą valdomas
finansines priemones, tos finansavimo ar investavimo operacijos Sąjungoje
nebūtų vykdomos arba būtų vykdomos ne tokiu pat mastu; tačiau turi būti
galima „InvestEU“ lėšomis papildyti kitus viešuosius šaltinius, visų pirma
tais atvejais, kai gali būti sukurta Sąjungos pridėtinė vertė ir kai galima
optimizuoti viešųjų išteklių naudojimą, kad būtų veiksmingai pasiekti
politikos tikslai.
3) Pagal strateginių Europos investicijų liniją vykdomos finansavimo ir investavimo
operacijos taip pat gali būti laikomos papildomomis, kai be „InvestEU“ fondo
paramos kiti Sąjungoje įsisteigę ir veiklą vykdantys privatieji ir viešieji subjektai
šių operacijų nebūtų vykdę arba jas būtų vykdę ne tokiu pat mastu.
Siekdami įrodyti, kad finansavimo ir investavimo operacijos, kurioms suteikiama ES
garantija, papildo esamą rinkos subjektų teikiamą ar kitą viešąją paramą, įgyvendinantieji
partneriai pateikia informaciją, įrodančią bent vieną iš šių savybių:
a) teikiamai paramai kitų viešųjų arba privačiųjų skolintojų atžvilgiu arba
finansavimo struktūroje tenka antraeilė pozicija;
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b) parama teikiama nuosavo kapitalo, kvazinuosavo kapitalo arba paskolų
priemonėmis, nustatant ilgus grąžinimo terminus ir tokias kainas, užstato
reikalavimus arba kitas sąlygas, kokių pakankamai nesiūlo rinkos subjektai arba
kiti viešieji šaltiniai;
c) parama operacijoms, su kuriomis susijusi rizika yra didesnė nei rizika, kurią
paprastai prisiima įgyvendinantysis partneris vykdydamas savo įprastą veiklą,
arba parama įgyvendinantiesiems partneriams, kuri viršija nuosavus pajėgumus
teikti paramą tokioms operacijoms;
d) dalyvavimas rizikos pasidalijimo mechanizmuose, skirtuose politikos sritims,
kuriose įgyvendinantysis partneris patiria didesnę riziką nei ta, kurią paprastai
prisiima jis pats arba kurią galėtų ar norėtų prisiimti privatūs finansų subjektai;
e) parama, kuri dėl „InvestEU“ fondo teikiamos paramos nulemto signalo efekto
paskatina ir (arba) sutelkia papildomą privatųjį arba viešąjį finansavimą ir papildo
kitus privačiuosius ir komercinius šaltinius, ypač jei tą finansavimą suteikia
tradiciškai rizikos vengiantys investuotojai arba instituciniai investuotojai;
f)

parama teikiama pasitelkus finansinius produktus, kurių nėra arba kurių
nepakankamai siūloma tikslinėse šalyse arba regionuose dėl to, kad ten nėra
rinkos, ji menkai išvystyta arba nepakankama.

Per tarpininkus vykdomų finansavimo ir investavimo operacijų, visų pirma skirtų MVĮ
remti, atveju papildomumas tikrinamas tarpininko, o ne galutinio gavėjo lygmeniu.
Papildomumo sąlyga laikoma tenkinama, jei „InvestEU“ fondas finansų tarpininkui teikia
paramą naujam didesnės rizikos paskolų portfeliui formuoti arba veiklai, kuri jau yra
labai rizikinga, palyginti su rizika, kurią šiuo metu tikslinėse šalyse arba regionuose
galėtų arba norėtų prisiimti privatieji ir viešieji finansų subjektai, plėsti.
ES garantija neteikiama refinansavimo operacijoms (kuriomis, pavyzdžiui, pakeičiami
esami paskolų susitarimai arba kitų formų finansinė parama projektams, kurie jau iš
dalies arba visiškai įgyvendinti) remti, išskyrus konkrečias išimtines ir gerai pagrįstas
aplinkybes, kuriomis įrodoma, kad operacija, kuriai prašoma suteikti ES garantiją,
sudarys sąlygas naujoms investicijoms kurioje nors iš II priede nurodytų sričių, kuriose
gali būti vykdomos finansavimo ir investavimo operacijos, ir tų investicijų suma,
papildanti įgyvendinančiojo partnerio arba finansų tarpininko įprastą veiklos apimtį, bus
ne mažesnė už operacijos, kuri atitinka šiame reglamente nustatytus tinkamumo gauti
finansavimą kriterijus, sumą. Tokios refinansavimo operacijos turi atitikti šio priedo A
skirsnyje nustatytus reikalavimus, susijusius su rinkos nepakankamumo ir neoptimalios
investavimo aplinkos problemomis ir papildomumu.
B. Nefinansuojama veikla
„InvestEU“ fondo lėšomis neremiama:
1) veikla, kuria ribojamos asmens teisės ir laisvės arba pažeidžiamos žmogaus teisės;
2) su gynyba susijusios veiklos srityje – pagal taikytiną tarptautinę teisę draudžiamų
gaminių ir technologijų naudojimas, kūrimas arba gamyba;
3) su tabaku susiję gaminiai ir veikla (gamyba, platinimas, apdorojimas ir prekyba);
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4) veikla, nefinansuojama pagal [„Europos horizonto“] reglamento1 [X] straipsnį: žmonių
klonavimo reprodukcijos tikslais moksliniai tyrimai; veikla, kuria siekiama keisti
žmogaus genetinį paveldą, jei tokie pakeitimai gali tapti paveldimi; veikla, kuria
siekiama kurti žmogaus embrionus tik mokslinių tyrimų arba kamieninių ląstelių
gavimo tikslais, įskaitant somatinių ląstelių branduolių perkėlimą;
5) lošimų veikla (atitinkama gamybos, statybos, platinimo, apdorojimo, prekybos arba su
programine įranga susijusi veikla);
6) prekyba sekso paslaugomis ir susijusi infrastruktūra, paslaugos ir žiniasklaida;
7) veikla, susijusi su gyvų gyvūnų naudojimu eksperimentiniais ir mokslo tikslais, jei
negali būti užtikrinta atitiktis Europos konvencijai dėl eksperimentiniais ir kitais
mokslo tikslais naudojamų stuburinių gyvūnų apsaugos2;
8) nekilnojamojo turto plėtojimo veikla (pavyzdžiui, veikla, kuria siekiama tik renovuoti
ir pernuomoti arba perparduoti esamus pastatus, taip pat statyba pagal naujus
projektus); tačiau su konkrečiais 3 straipsnio 2 dalyje nurodytais programos
„InvestEU“ tikslais ir su II priede nurodytomis sritimis, kuriose gali būti vykdomos
finansavimo ir investavimo operacijos, susijusi nekilnojamojo turto sektoriuje
vykdoma veikla, kaip antai investicijos į energijos vartojimo efektyvumo projektus
arba socialinį būstą, yra tinkama finansuoti;
9) finansinė veikla, pavyzdžiui, finansinių priemonių pirkimas arba prekyba jomis. Visų
pirma nefinansuojami intervenciniai veiksmai, susiję su išparduodamo turto išpirkimu
arba pakeitimo kapitalu, skirtu išparduodamam turtui išpirkti;
10)

veikla, kuri draudžiama pagal taikytinus nacionalinės teisės aktus;

11)

atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimas, eksploatacija, pritaikymas arba
statyba;

12)

investicijos, susijusios su kietojo iškastinio kuro ir naftos kasyba arba gavyba,
perdirbimu, skirstymu, saugojimu ar deginimu, taip pat investicijos, susijusios su
dujų gavyba. Ši nefinansavimo nuostata netaikoma:
a) projektams, kurių atveju nesama perspektyvios alternatyvios technologijos;
b) projektams, susijusiems su taršos prevencija ir kontrole;
c) projektams, kuriuos vykdant įrengiami anglies dioksido surinkimo ir saugojimo
arba anglies dioksido surinkimo ir panaudojimo įrenginiai; pramonės ir mokslinių
tyrimų projektams, kurie padeda labai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su taikytinais ES apyvartinių taršos leidimų
prekybos sistemos lyginamaisiais rodikliais;

13)

investicijos į infrastruktūrą, skirtą atliekoms šalinti į sąvartynus. Ši nefinansavimo
nuostata netaikoma investicijoms į:
a) objekto vietoje įrengiamą sąvartyno infrastruktūrą, kuri yra pramonės ar kasybos
investicinio projekto papildomas elementas, jei įrodoma, kad sąvartynas yra
vienintelė perspektyvi pasirinktis siekiant tvarkyti pramonines ar kasybos atliekas,
susidarančias vykdant pačią atitinkamą veiklą;
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tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių
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b) esamą sąvartyno infrastruktūrą, siekiant užtikrinti sąvartyno dujų naudojimą ir
skatinti sąvartynų kasybą ir kasybos atliekų perdirbimą;
14)

investicijos į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius. Ši nefinansavimo
nuostata netaikoma investicijoms, kuriomis siekiama modifikuoti esamus
mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius energijos gavimo iš atliekų tikslais arba
rūšiuotų atliekų perdirbimo, pavyzdžiui, kompostavimo ir anaerobinio skaidymo,
tikslais;

15)

investicijos į deginimo įrenginius, skirtus atliekoms tvarkyti. Ši nefinansavimo
nuostata netaikoma investicijoms į:
a) įrenginius, išimtinai skirtus neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti;
b) esamus įrenginius, jei tomis investicijomis siekiama didinti energijos vartojimo
efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas siekiant jas saugoti ar panaudoti arba
išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių
investicijų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai.

Įgyvendinantieji partneriai atsako už tai, kad pasirašymo metu finansavimo ir investavimo
operacijos nebūtų netinkamos finansuoti pagal šiame priede nustatytus nefinansavimo
kriterijus, taip pat už šios sąlygos vykdymo stebėseną projekto įgyvendinimo metu ir už
tai, kad prireikus būtų imtasi tinkamų taisomųjų priemonių.
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