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GROZĪJUMI 001-063 
iesniegusi Budžeta komiteja

Ziņojums
Eider Gardiazabal Rubial A8-0135/2017
Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no
finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

Lēmuma priekšlikums (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Starptautiskā sabiedrība saskaras ar 
iepriekš nepieredzētu bēgļu krīzi, un šīs 
situācijas risināšanai ir nepieciešama 
solidaritāte, finanšu resursu efektīva 
mobilizācija un esošo problēmu saskaņota 
apzināšana un pārvarēšana. Visiem 
dalībniekiem ir jāsadarbojas, piemērojot 
ilgtspējīgu, vidēja termiņa un ilgtermiņa 
politiku un efektīvi izmantojot esošos 
procesus un programmas tādu iniciatīvu 
atbalstam, kuras palīdz risināt ar 
migrācijas pamatcēloņiem saistītās 
problēmas.

(1) Starptautiskā sabiedrība saskaras ar 
iepriekš nepieredzētu migrācijas un bēgļu 
krīzi, un šīs situācijas risināšanai ir 
nepieciešama solidaritāte, finanšu resursu 
efektīva mobilizācija un esošo problēmu 
saskaņota apzināšana un pārvarēšana. 
Visiem dalībniekiem ir jāsadarbojas 
ilgtspējīgas vidēja termiņa un ilgtermiņa 
politikas piemērošanā un esošo 
programmu efektīvā izmantošanā, lai 
izstrādātu un atbalstītu iniciatīvas, kas 
veicina ilgtspējīgas attīstības mērķu 
(IAM) sasniegšanu un no nabadzības, 
nevienlīdzības, demogrāfiskā pieauguma, 
darbvietu un ekonomisko iespēju 
trūkuma, klimata pārmaiņu un piespiedu 
pārvietošanas ilgtermiņa sekām izrietošā 
migrācijas spiediena pamatcēloņu 
novēršanu.
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Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Būtu jāizvairās no jebkādiem 
mēģinājumiem attīstības finansējumu 
saistīt ar robežkontroli, migrācijas plūsmu 
pārvaldību vai atpakaļuzņemšanas 
nolīgumiem.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Būtu jāizstrādā jauna, uz rezultātiem 
vērsta sistēma partnerattiecībām ar trešām 
valstīm, kurā ņemtas vērā visās Savienības 
politikas jomas un instrumenti. Šīs jaunās 
partnerattiecību sistēmas ietvaros būtu 
jāizveido Ārējo investīciju plāns, lai 
atbalstītu ieguldījumus reģionos ārpus 
Savienības, vienlaikus palīdzot sasniegt 
ilgtspējīgas attīstības mērķi. Tā ietvaros 
būtu arī jāīsteno mērķi, kas noteikti 
Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. 
gadam un kurus paredzēts sasniegt ar 
citiem ārējās darbības finansēšanas 
instrumentiem.

(2) Būtu jāizstrādā jauns uz rezultātiem 
vērsts satvars partnerattiecībām ar trešām 
valstīm, kurā tiktu ņemtas vērā visās 
Savienības politikas jomas un instrumenti. 
Kā daļa no šī jaunā partnerattiecību 
satvara būtu jāizstrādā ārējo investīciju 
plāns, lai atbalstītu ieguldījumus reģionos 
ārpus Savienības, vienlaikus palīdzot 
sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķi. Ar šī 
satvara palīdzību arī būtu jāīsteno 
Ilgtspējīgas attīstības programmā 
2030. gadam noteiktie mērķi, saistībā ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo 
konvenciju par klimata pārmaiņām 
pieņemtais Parīzes nolīgums un mērķi, 
kurus īsteno ar citiem ārējās darbības 
finansēšanas instrumentiem.

Pamatojums

Ar Parīzes nolīgumu klimata jomā valdības vienojās ierobežot globālo sasilšanu līdz līmenim, 
kas būtu krietni zem 2°C virs pirmsindustriālajiem līmeņiem, un tāpēc sākt strauji samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus. Tās arī 
apņēmās atbalstīt jaunattīstības valstis to centienos pielāgoties klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
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4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) EIB iniciatīvas izturētspējai 
svarīgākais elements ir EIB ārējo 
aizdevumu mandāta paplašināšana gan 
kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Tas ļautu EIB 
ātri veicināt Ārējo investīciju plāna mērķu 
sasniegšanu, jo īpaši, sniedzot papildu 
finansējumu privātā sektora saņēmējiem.

(4) EIB izturētspējas iniciatīvas 
svarīgākais elements ir EIB ārējo 
aizdevumu mandāta paplašināšana gan 
kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Tas ļautu EIB 
ātri veicināt ārējo investīciju plāna mērķu 
sasniegšanu, jo īpaši, sniedzot papildu 
finansējumu privātā sektora saņēmējiem, 
lai stimulētu ilgtermiņa investēšanu.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai ar ārējo aizdevumu pilnvaru 
palīdzību varētu risināt iespējamās 
turpmākās problēmas vai pievērsties ES 
prioritātēm, kā arī stratēģiski reaģēt, 
risinot ar migrācijas pamatcēloņiem 
saistītās problēmas, EIB finansēšanas 
darījumu, kam piešķirta ES garantija, 
maksimālais apjoms būtu jāpalielina līdz 
EUR 32 300 000 000, atbrīvojot izvēles 
papildu summu EUR 3 000 000 000 
apmērā. Saskaņā ar vispārējo mandātu 
summa EUR 1 400 000 000 apmērā būtu 
jāparedz publiskā sektora projektiem, kas 
veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām 
krīzes skartajās teritorijās.

(9) Lai ar ārējo aizdevumu mandāta 
palīdzību varētu risināt iespējamas 
turpmākās problēmas, īstenot Savienības 
prioritātes un stratēģiski reaģēt, novēršot 
no nabadzības, nevienlīdzības, 
demogrāfiskā pieauguma, darbvietu un 
ekonomisko iespēju trūkuma un klimata 
pārmaiņām izrietošā migrācijas spiediena 
pamatcēloņus, EIB finansēšanas darījumu, 
kam piešķir ES garantiju, maksimālais 
apjoms būtu jāpalielina līdz 
EUR 38 470 000 000. Saskaņā ar vispārējo 
mandātu summa EUR 1 400 000 000 
apmērā būtu jāparedz publiskā sektora 
projektiem, kuru mērķis ir ekonomiskās 
un sociālās infrastruktūras attīstība 
partnervalstīs, tranzīta kopienās un 
uzņēmējās kopienās, īpašu uzmanību 
veltot darbvietu izveidei un ilgtspējai.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(9a) Lai gan migrācijas un bēgļu krīzes 
pamatcēloņu novēršana ir ļoti svarīga, tai 
nevajadzētu notikt uz politikas 
īstenošanas rēķina citās ES globālajā 
stratēģijā izklāstītajās stratēģiski 
prioritārajās jomās.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Saskaņā ar jauno privātā sektora 
aizdevumu mandātu maksimālā summa 
EUR 2 300 000 000 apmērā, nepārsniedzot 
palielināto maksimālo apjomu, būtu jāatvēl 
projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas 
pamatcēloņiem saistīto jautājumu 
risināšanai, saņemot Savienības vispārējo 
garantiju.

(10) Saskaņā ar jauno mandātu 
aizdošanai privātajam sektoram 
maksimālā summa EUR 2 300 000 000 
apmērā, nepārsniedzot palielināto 
maksimālo apjomu, būtu jāatvēlē 
projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas 
pamatcēloņiem saistīto jautājumu 
risināšanai un bēgļu, migrantu un 
uzņēmēju kopienu un tranzīta kopienu 
ilgtermiņa ekonomiskās izturētspējas 
veicināšanai, un tai būtu jāpiemēro 
Savienības vispārējā garantija.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Kā vienam no galvenajiem ar ārējo 
aizdevumu mandātu saistītajiem mērķiem 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MMVU) un vietējā privātā 
sektora attīstības atbalstīšanai ir 
nepieciešami saskaņoti centieni, lai EIB 
darījumos galvenā uzmanība tiktu veltīta 
finansējuma un aizdevumu pieejamības 
MMVU uzlabošanai, tehniskās palīdzības 
sniegšanai, uzņēmējdarbības veicināšanai 
un atbilstošu finanšu pakalpojumu 
sniegšanas mājsaimniecībām un 
uzņēmumiem nodrošināšanai, lai 
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atvieglotu MMVU pāreju no nepastāvīgās 
neoficiālās ekonomikas uz oficiālo 
sektoru. EIB ar saviem finansēšanas 
darījumiem arī būtu jācenšas stingri 
atbalstīt MMVU īstenotus mazus 
ieguldījumu projektus, lai turpinātu 
atvieglot šo uzņēmumu 
internacionalizāciju, jo īpaši attālos lauku 
rajonos un jo īpaši dzeramā ūdens 
attīrīšanas, notekūdeņu novadīšanas un 
atjaunojamās enerģijas jomā.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kā jauns mandāta mērķis būtu 
jānosaka ar migrācijas pamatcēloņiem 
saistītu jautājumu risināšana.

(11) Kā jauns mandāta mērķis būtu 
jāpievieno bēgļu, migrantu un uzņēmēju 
kopienu un tranzīta kopienu ilgtermiņa 
ekonomiskā izturētspēja, lai stratēģiski 
reaģētu uz nepieciešamību risināt ar 
migrācijas pamatcēloņiem saistītos 
jautājumus, tostarp, bet ne tikai, 
nabadzību, nevienlīdzību, demogrāfisko 
pieaugumu, darbvietu un ekonomisko 
iespēju trūkumu un klimata pārmaiņas. 
Saskaņā ar jauno mērķi finansētajiem 
projektiem principā būtu jāatbilst 
oficiālās attīstības palīdzības (OAP) 
piešķiršanas kritērijiem, kurus noteikusi 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas Attīstības palīdzības 
komiteja, un tiem būtu jāatbilst arī 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
208. pantam un ANO vadošajiem 
pamatprincipiem uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību jomā.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas 
pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo 
konvenciju par klimata pārmaiņām4, EIB 
būtu jācenšas saglabāt pašreizējo ar 
klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru 
saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai 
līdz 2020. gadam palielinātu savus ar 
klimatu saistītos ieguldījumus 
jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 %. 

(13) Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas 
pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo 
konvenciju par klimata pārmaiņām4, EIB 
būtu jācenšas palielināt pašreizējo ar 
klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru 
saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai 
līdz 2020. gadam palielinātu savus ar 
klimatu saistītos ieguldījumus 
jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 % 
saskaņā ar klimata stratēģijā pausto 
apņemšanos. EIB būtu jāņem vērā 
Eiropadomes 2013. gada 22. maija 
secinājumi par pakāpenisku videi vai 
ekonomikai kaitīgu subsīdiju, tostarp 
fosilajiem kurināmajiem paredzētu 
subsīdiju, izbeigšanu.

_________________ _________________
4 Padomes Lēmums (ES) 2016/590 (2016. 
gada 11. aprīlis) par to, lai Eiropas 
Savienības vārdā parakstītu Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 
103, 19.4.2016., 1. lpp.).

4 Padomes Lēmums (ES) 2016/590 
(2016. gada 11. aprīlis) par to, lai Eiropas 
Savienības vārdā parakstītu Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu 
(OV L 103, 19.4.2016., 1. lpp.).

Pamatojums

EIB savā 2015. gada beigās pieņemtajā klimata stratēģijā ir apņēmusies līdz 2020. gada 
beigām darbībām klimata jomā jaunattīstības valstīs veltīto projektu īpatsvaru palielināt līdz 
35 %. Šis paziņojums būtu jāatspoguļo tās ārējā mandātā. Tāpat arī Eiropadomes 2013. gada 
22. maija secinājumi būtu pilnībā jāatspoguļo Eiropas ārējo aizdevumu darbībās.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) EIB būtu savā rezultātu 
novērtēšanas sistēmā jāizstrādā un 
jāievieš virkne rādītāju publiskā sektora un 
privātā sektora projektiem, kuri veltīti 
bēgļiem un uzņēmējām kopienām. Tāpēc 
Komisijas gada ziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei par EIB 

(15) EIB būtu jāizstrādā un jāievieš 
rādītāju kopums savā rezultātu mērīšanas 
satvarā publiskā sektora un privātā sektora 
projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas 
pamatcēloņiem saistītu jautājumu 
risināšanai un bēgļu, migrantu un 
uzņēmēju kopienu un tranzīta kopienu 
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finansēšanas darījumiem būtu jāiekļauj 
novērtējums par EIB finansēšanas 
darījumu ieguldījumu ar migrācijas 
pamatcēloņiem saistītu jautājumu 
risināšanā.

ilgtermiņa ekonomiskās izturētspējas 
nodrošināšanai. Tāpēc Komisijas gada 
ziņojumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei par EIB finansēšanas darījumiem 
būtu jāiekļauj novērtējums attiecībā uz EIB 
finansēšanas darījumu ieguldījumu minēto 
mērķu, jo īpaši IAM, sasniegšanā, vietējās 
pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu un 
saskaņotību ar Savienības ārpolitikas 
prioritātēm un budžeta prioritātēm. EIB 
būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, 
lai nostiprinātu savu pārskatatbildību 
Eiropas Parlamentam, nodrošinot 
pārredzamību un informācijas pieejamību 
un sistemātiski ar rezultātu mērīšanas 
satvara palīdzību publicējot projektu 
īstenošanas rezultātus, novērtējumus un 
ietekmes izvērtējumus.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Uzlabojot informācijas pieejamību 
Savienības institūcijām un plašai 
sabiedrībai, būtu jānodrošina lielāka EIB 
ārējo aizdevumu mandāta ietvaros veikto 
darījumu redzamība un pārredzamība, jo 
īpaši attiecībā uz apakšprojektiem, kuru 
finansēšanai izmanto finanšu 
starpniekus.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Maksimālais apmērs EIB veiktajai 
pārdalei starp reģioniem mandāta termiņa 
laikā tiek palielināts no 10 % līdz 20 % 
tikai saistībā ar nepieciešamību risināt 
steidzamas un krīzes situācijas, kas var 

(16) Maksimālais apmērs EIB veiktajai 
pārdalei starp reģioniem mandāta termiņa 
laikā tiek palielināts no 10 % līdz 20 % 
tikai saistībā ar nepieciešamību risināt 
steidzamas un krīzes situācijas, kas var 
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rasties mandāta termiņa laikā un kas tiek 
atzītas par augstām ES ārpolitikas 
prioritātēm. Privātā sektora mandātu EUR 
2 300 000 000 apmērā un summu EUR 1 
400 000 000 apmērā, kas paredzēta 
publiskā sektora projektiem, nevar 
pārdalīt, jo to mērķis ir risināt ar migrācijas 
pamatcēloņiem saistītās problēmas.

rasties mandāta termiņa laikā un kas tiek 
atzītas par augstām ES ārpolitikas 
prioritātēm. EIB par visiem lēmumiem par 
līdzekļu pārdali būtu jāpaziņo Eiropas 
Parlamentam, pievienojot pamatojuma 
ziņojumu un ietekmes izvērtējumu. Privātā 
sektora mandātu EUR 2 300 000 000 
apmērā un summu EUR 1 400 000 000 
apmērā, kas paredzēta publiskā sektora 
projektiem, nedrīkst pārdalīt, jo to mērķis 
ir risināt ar migrācijas pamatcēloņiem 
saistītās problēmas un apmierināt bēgļu, 
migrantu un tranzīta un uzņēmēju 
kopienu vajadzības.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. apakšpunkts
Lēmums Nr. 466/2014/ES
2. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) maksimālā summa EUR 30 000 000 
000 apmērā saskaņā ar vispārējo mandātu, 
no kuriem ne vairāk kā EUR 1 400 000 
000 ir paredzēti publiskā sektora 
projektiem, kuri veltīti bēgļiem un 
uzņēmējām kopienām;

a) maksimālā summa 
EUR 30 000 000 000 apmērā saskaņā ar 
vispārējo mandātu, no kuras ne vairāk kā 
EUR 1 400 000 000 ir paredzēti publiskā 
sektora projektiem, kuru mērķis ir ar 
migrācijas pamatcēloņiem saistīto 
problēmu risināšana un bēgļu, migrantu 
un tranzīta kopienu un uzņēmēju kopienu 
vajadzību apmierināšana;

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. apakšpunkts
Lēmums Nr. 466/2014/ES
2. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) maksimālā summa EUR 2 300 000 
000 apmērā saskaņā ar privātā sektora 
aizdevumu mandātu projektiem, kuri 
paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem 

b) saskaņā ar mandātu aizdošanai 
privātajam sektoram maksimālā summa 
EUR 2 300 000 000 apmērā — projektiem, 
kuri paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem 
saistīto jautājumu risināšanai un bēgļu, 
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saistīto jautājumu risināšanai. migrantu un tranzīta kopienu un 
uzņēmēju kopienu vajadzību 
apmierināšanai.

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. apakšpunkts
Lēmums Nr. 466/2014/ES
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksimālās summas saskaņā ar 
vispārējo mandātu un privātā sektora 
aizdevumu mandātu, kā minēts 1. punktā, 
sadala reģionālos maksimālajos apjomos 
un pakārtotos maksimālajos apjomos, kā 
noteikts I pielikumā. Ievērojot reģionālos 
pieļaujamos apjomus, EIB pakāpeniski 
nodrošina līdzsvarotu sadalījumu pa 
valstīm tajos reģionos, uz kuriem attiecas 
ES garantija.

2. Saskaņā 1. punktā minēto ar 
vispārējo mandātu un mandātu aizdošanai 
privātajam sektoram paredzētās 
maksimālās summas iedala reģionālos 
maksimālajos apjomos un maksimālajos 
apakšapjomos, kā noteikts I pielikumā. 
Ievērojot reģionālos maksimālos apjomus, 
EIB nodrošina atbilstošu sadalījumu pa 
valstīm reģionos, uz kuriem attiecas ES 
garantija, saskaņā ar Savienības 
ārpolitikas prioritātēm, ko atspoguļo 
5. pantā minētajās reģionālajās tehniskās 
darbības pamatnostādnēs.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – a punkts
Lēmums Nr. 466/2014/ES
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) stratēģiska reaģēšana, lai risinātu ar 
migrācijas pamatcēloņiem saistītās 
problēmas.

d) bēgļu, migrantu un uzņēmēju 
kopienu un tranzīta kopienu ilgtermiņa 
ekonomiskās izturētspējas nodrošināšana 
kā stratēģiska reakcija uz nepieciešamību 
risināt ar migrācijas pamatcēloņiem, 
tostarp, bet ne tikai, ar nabadzību, 
nevienlīdzību, demogrāfisko pieaugumu, 
darbvietu un ekonomisko iespēju trūkumu 
un klimata pārmaiņām, saistītās 
problēmas.
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Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – aa punkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
3. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

aa) lēmuma 3. panta 4. punktu aizstāj ar 
šādu:

“4. Jaunattīstības valstīs, kas iekļautas 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas oficiālās attīstības palīdzības 
saņēmēju sarakstā, EIB finansēšanas 
darījumi saskaņā ar LESD 208. un 
209. pantu netieši palīdz sasniegt 
Savienības politikas mērķus attiecībā uz 
sadarbību attīstības jomā, piemēram, 
nabadzības mazināšanu, veicinot 
iekļaujošu izaugsmi un ilgtspējīgu 
ekonomikas, vides un sociālo attīstību.”

“4. Jaunattīstības valstīs, kas iekļautas 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas oficiālās attīstības palīdzības 
saņēmēju sarakstā, EIB finansēšanas 
darījumos saskaņā ar LESD 208. un 
209. pantu galvenā uzmanība ir jāpievērš 
Savienības attīstības sadarbības politikas 
mērķiem, jo īpaši nabadzības 
mazināšanai, izmantojot iekļaujošu 
izaugsmi un ilgtspējīgu ekonomisko, vides 
un sociālo attīstību.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-
20160926&qid=1486646836381&from=FR)

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – b punkts
Lēmums Nr. 466/2014/ES
3. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem 
privātajā sektorā ir pēc iespējas lielāka 
ietekme uz attīstību, EIB cenšas stiprināt 
vietējo privāto sektoru saņēmējvalstīs, 
atbalstot vietējos ieguldījumus, kā 
paredzēts 1. punkta a) apakšpunktā. EIB, 
veicot finansēšanas darījumus 1. punkta a) 
apakšpunktā izklāstīto vispārīgo mērķu 
atbalstam, cenšas arī pastiprināt savu 
atbalstu Savienības MVU vadītiem 
ieguldījumu projektiem. Lai efektīvi 

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem 
privātajā sektorā ir pēc iespējas lielāka 
ietekme uz attīstību, EIB cenšas veicināt 
labvēlīgu apstākļu radīšanu privātajiem 
uzņēmumiem un ieguldīšanai un 
nodrošina, ka saņēmējvalstīs prioritārā 
kārtā tiek stiprināts vietējais privātais 
sektors, tostarp MMVU, kooperatīvi un 
sociālie uzņēmumi, atbalstot vietējos 
ieguldījumus, kā paredzēts 1. punkta 
a) apakšpunktā. EIB ar finansēšanas 
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uzraudzītu līdzekļu izlietojumu attiecīgo 
MVU vajadzībām, EIB izveido un uztur 
atbilstīgus līgumiskos noteikumus, ar 
kuriem nosaka standarta ziņošanas 
pienākumus gan finanšu starpniekiem, gan 
saņēmējiem.

darījumiem, ar ko atbalsta 1. punkta 
a) apakšpunktā izklāstītos vispārīgos 
mērķus, cenšas arī pastiprināt savu atbalstu 
saņēmējvalsts un Savienības MMVU 
īstenotiem ieguldījumu projektiem, darot 
pieejamu finansējumu un vienlaikus 
veicinot to, ka MMVU īsteno jaunus 
ieguldījumu projektus, tādējādi turpinot 
atvieglot MMVU internacionalizāciju. 
EIB finansēšanas darījumi veicina tirgus 
pieejamības uzlabošanu MMVU trešās 
valstīs, kas ir Savienības partnervalstis, 
un šo uzņēmumu integrāciju globālās 
vērtību ķēdēs, un turpina sekmēt 
Savienības uzņēmumu 
internacionalizācijas un konkurētspējas 
pastiprināšanu. Lai efektīvi uzraudzītu un 
izvērtētu līdzekļu izlietojumu attiecīgo 
MMVU labā, EIB veic pamatīgu 
uzticamības pārbaudi un izveido un uztur 
atbilstīgus līgumiskos noteikumus, ar 
kuriem nosaka standarta ziņošanas 
pienākumus gan finanšu starpniekiem, gan 
galīgajiem saņēmējiem. EIB cenšas 
identificēt šķēršļus finansējuma 
pieejamībai, ar kuriem saskaras MMVU, 
un nodrošina šo šķēršļu novēršanu.

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – ba punkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
3. pants – 5. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

ba) panta 5. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu:

“EIB sadarbojas ar finanšu starpniekiem, 
kas var atbalstīt MVU konkrētās vajadzības 
valstīs, kurās EIB darbojas, un kas EIB 
finansēšanas darījumos, kurus īsteno 
valstī, kas ir tiesīga saņemt finansējumu, 
nepiedalās ar tādu instrumentu 
starpniecību, kuri atrodas sadarbībā 
neieinteresētā citā valstī vai teritorijā, kas 
minēta 13. pantā.”

“EIB sadarbojas ar finanšu starpniekiem, 
kas var atbalstīt MVU konkrētās vajadzības 
valstīs, kurās EIB darbojas, un kas 
nepiedalās darījumos, kurus īsteno ar tādu 
instrumentu starpniecību, kas atrodas 
13. pantā minētā ārvalstu jurisdikcijā, kas 
nesadarbojas.”
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Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – bb punkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
3. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

bb) lēmuma 3. panta 6. punktu aizstāj ar 
šādu:

“6. Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar 
kuriem atbalsta 1. punkta b) apakšpunktā 
noteiktos vispārīgos mērķus, galvenokārt 
atbalsta ieguldījumu projektus tādās jomās 
kā transports, enerģētika, vides 
infrastruktūra, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, veselība un 
izglītība. Tas nozīmē arī enerģijas 
ražošanu, izmantojot atjaunojamus 
energoresursus, un šādas enerģijas 
integrāciju, energosistēmu pārveidošanu, 
ļaujot pāriet uz tehnoloģijām un degvielu 
ar zemāku oglekļa emisijas līmeni, 
ilgtspējīgu energoapgādes drošību un 
enerģētikas infrastruktūru, tostarp gāzes 
ražošanai un transportēšanai uz Savienības 
enerģijas tirgu, kā arī lauku apvidu 
elektrifikāciju, vides infrastruktūru, 
piemēram, ūdens, sanitārijas un zaļo 
infrastruktūru, telesakaru un platjoslas tīkla 
infrastruktūru.”

“6. Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar 
kuriem atbalsta 1. punkta b) apakšpunktā 
noteiktos vispārīgos mērķus, galvenokārt 
atbalsta ieguldījumu projektus tādās jomās 
kā transports, enerģētika, vides 
infrastruktūra, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, veselība un 
izglītība. Tas ietver arī enerģijas ražošanu, 
izmantojot atjaunojamus energoresursus, 
un šādas enerģijas integrāciju, 
energoefektivitātes pasākumus, 
energosistēmu pārveidošanu, ļaujot pāriet 
uz tehnoloģijām un degvielu ar zemāku 
oglekļa emisijas līmeni, ilgtspējīgu 
energoapgādes drošību un enerģētikas 
infrastruktūru, tostarp gāzes ražošanai un 
transportēšanai uz Savienības enerģijas 
tirgu, kā arī lauku apvidu elektrifikāciju, 
vides infrastruktūru, piemēram, ūdens, 
sanitārijas un zaļo infrastruktūru, 
telesakaru un platjoslas tīkla 
infrastruktūru.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0031&from=lv)

Pamatojums

ES garantiju nevajadzētu izmantot attiecībā uz gāzes ražošanu un transportēšanu, jo tā būtu 
fosilā kurināmā subsidēšana. Ar šo lēmumu būtu jāievieš Eiropadomes 2013. gada 22. maija 
secinājumi, lai pakāpeniski izbeigtu videi vai ekonomikai kaitīgas subsīdijas, tostarp 
fosilajiem kurināmajiem.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – c punkts
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Lēmums Nr. 466/2014/ES
3. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar kuriem 
atbalsta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktos 
vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu 
projektus, kuri paredzēti, lai mazinātu 
klimata pārmaiņas un pielāgotos tām, un 
kuri sekmē Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējās konvencijas par 
klimata pārmaiņām vispārējo mērķu 
sasniegšanu, jo īpaši projektus, kas 
paredzēti tam, lai nepieļautu vai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
rašanos atjaunojamo energoresursu jomās, 
energoefektivitātes un ilgtspējīga 
transporta jomās, vai lai palielinātu 
apdraudētāko valstu, nozaru un kopienu 
spējas pielāgoties nelabvēlīgajām klimata 
pārmaiņu sekām.

Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar kuriem 
atbalsta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktos 
vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu 
projektus, kuri paredzēti, lai mazinātu 
klimata pārmaiņas un pielāgotos tām, un 
kuri sekmē Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējās konvencijas par 
klimata pārmaiņām vispārējo mērķu 
sasniegšanu, jo īpaši projektus, kas 
paredzēti tam, lai nepieļautu vai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
rašanos un mazinātu oglekļa dioksīda 
pēdu atjaunojamo energoresursu jomās, 
energoefektivitātes un ilgtspējīga 
transporta jomās, vai lai palielinātu 
apdraudētāko valstu, nozaru un kopienu 
spējas pielāgoties nelabvēlīgajām klimata 
pārmaiņu sekām.

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – c punkts
Lēmums Nr. 466/2014/ES
3. pants – 7. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laikposmā, uz kuru attiecas šis lēmums, 
EIB būtu jācenšas saglabāt ar klimatu 
saistītu darījumu pašreizējo lielo apjomu, 
tam veidojot vismaz 25 % no visiem EIB 
finansēšanas darījumiem.

Laikposmā, uz kuru attiecas šis lēmums, 
EIB būtu jācenšas saglabāt ar klimatu 
saistītu darījumu pašreizējo lielo apjomu, 
tam veidojot vismaz 25 % no visiem EIB 
finansēšanas darījumiem ārpus Savienības 
un līdz 2020. gadam šo mērķi pakāpeniski 
palielinot līdz 35 %.

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – c punkts
Lēmums Nr. 466/2014/ES
3. pants – 7. punkts – 4.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIB operācijas cita starpā iekļauj 
konkrētas darbības, kuru mērķis ir 
pakāpeniski atteikties no tādu projektu 
finansēšanas, kuri kaitē Savienības mērķu 
sasniegšanai klimata jomā, un pastiprināt 
centienus, lai atbalstītu atjaunojamās 
enerģijas avotus un energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – c punkts
Lēmums Nr. 466/2014/ES
3. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIB finansēšanas darījumi, ar kuriem 
atbalsta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktos 
vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu 
projektus, kuri paredzēti ar migrācijas 
pamatcēloņiem saistīto jautājumu 
risināšanai, veicina ilgtermiņa ekonomisko 
noturību un nodrošina ilgtspējīgu attīstību 
saņēmējās valstīs. EIB finansēšanas 
darījumi jo īpaši nodrošina infrastruktūras 
un saistīto pakalpojumu vajadzības, kas 
pieaug saistībā ar migrantu pieplūdumu, 
un palīdz palielināt nodarbinātības 
iespējas uzņēmējām kopienām un bēgļu 
kopienām, lai veicinātu ekonomisko 
integrāciju un sniegtu bēgļiem iespēju kļūt 
pašpietiekamiem.

EIB finansēšanas darījumi, ar kuriem 
atbalsta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktos 
vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu 
projektus, kuri paredzēti ar migrācijas 
pamatcēloņiem saistīto jautājumu 
risināšanai, veicina ilgtermiņa ekonomisko 
noturību un nodrošina ilgtspējīgu attīstību 
saņēmējās valstīs, vienlaikus nodrošinot 
atbilstību IAM. EIB finansēšanas darījumi 
jo īpaši apmierina vajadzības pēc 
infrastruktūras un saistītajiem 
pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai 
tiktu galā ar migrantu pieplūdumu, 
palielina nodarbinātības iespējas 
uzņēmējās kopienās un bēgļu kopienās, lai 
veicinātu ekonomisko integrāciju un 
bēgļiem sniegtu iespēju kļūt 
pašpietiekamiem, stiprina humanitāro 
darbību un atbalsta pienācīgu darbvietu 
radīšanu, vienlaikus nodrošinot 
cilvēktiesību, darba un sociālo tiesību, 
pamatbrīvību un dzimumu līdztiesības 
pilnīgu ievērošanu, īstenojot uz tiesībām 
balstītu pieeju, kas aptver visas 
cilvēktiesības un sociālās tiesības, 
atbilstoši pārredzamības, līdzdalības, 
nediskriminācijas un pārskatatbildības 
principam. Veicot finansēšanas 
darījumus, EIB atzīst, ka dzimumu 
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līdztiesība ir transversāls elements 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. 
Visiem finansēšanas darījumiem piemēro 
dzimumu līdztiesības perspektīvu. EIB līdz 
2017. gada 31. decembrim izstrādā 
dzimumu līdztiesības plānu un nodrošina, 
ka visas EIB operācijas, ko veic saskaņā 
ar minēto mandātu, atbilst tās 2016. gada 
decembrī pieņemtās dzimumu līdztiesības 
stratēģijas principiem.

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – c punkts
Lēmums Nr. 466/2014/ES
3. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) publiskajam sektoram, tostarp 
pašvaldībām un publiskā sektora 
struktūrām, infrastruktūras un pakalpojumu 
jomā, lai nodrošinātu ievērojami 
pieaugošās vajadzības.

b) publiskajam sektoram, tostarp 
pašvaldībām un publiskā sektora 
struktūrām, — infrastruktūras un 
pakalpojumu, jo īpaši veselības aprūpes 
un bērniem paredzētu īpašu pakalpojumu 
sniegšanas institūciju, sanitāro 
pakalpojumu un skolu izglītības, ziņā —, 
lai nodrošinātu ievērojami pieaugošās 
vajadzības.

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – ca punkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
3. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iekļauj šādu punktu:
“8.a Veicot finansēšanas darījumus, ar 
ko atbalsta 1. punktā izklāstītos vispārīgos 
mērķus, EIB atzīst, ka dzimumu 
līdztiesība — transversāls jautājums 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā — ir 
svarīgs projektu pienācīgas pārbaudes 
elements. Visiem finansēšanas 
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darījumiem piemēro dzimumu līdztiesības 
perspektīvu.”

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – cb punkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
3. pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) iekļauj šādu punktu:
“8.b EIB nodrošina, ka uzņēmumiem, 
kas piedalās tās līdzfinansētos projektos, 
tiek noteikta prasība ievērot Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2006/54/EK1a izklāstīto vienlīdzīgas darba 
samaksas un tās pārredzamības principu 
un dzimumu līdztiesības principu. 
Pieņemot lēmumus par projektu 
finansēšanu, EIB ņem vērā kandidējošo 
uzņēmumu darbību korporatīvās sociālās 
atbildības jomā.”
______________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūnija Direktīva 2006/54/EK 
par tāda principa īstenošanu, kas paredz 
vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 
profesijas jautājumos (OV L 204, 
26.7.2006., 23. lpp.).

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. apakšpunkts – cc punkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
3. pants – 9. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

cc) panta 9. punktu aizstāj ar šādu:
“9. Ar ES garantiju sedz tikai tos EIB 
finansēšanas darījumus, ko veic valstīs, 
kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu un 

“9. Ar ES garantiju sedz tikai tos EIB 
finansēšanas darījumus, ko veic valstīs, 
kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu un 
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kuras ar EIB ir noslēgušas pamatnolīgumu, 
ar ko nosaka juridiskos nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem ir veicami šādi 
darījumi.”

kuras ar EIB ir noslēgušas pamatnolīgumu, 
ar ko nosaka juridiskos nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem veic šādus darījumus. 
Juridiskie nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
veic šādus darījumus, ietver vides, 
sociālos, cilvēktiesību un darba 
standartus.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
5. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) lēmuma 5. panta 1. punktā aiz trešās 
daļas pievieno šādu daļu:
“Komisija un EIB nodrošina, ka vietējā 
pilsoniskā sabiedrība ir pietiekami labi 
informēta par plānotajām un 
notiekošajām operācijām.”

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.b apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
5. pants – 1. punkts – 7.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) lēmuma 5. panta 1. punktā aiz 
septītās daļas pievieno šādu daļu:
“EIB finansēšanas darījumi atbilst 
Komisijas paziņojumam “Atjaunota ES 
stratēģija 2011.–2014. gadam attiecībā uz 
korporatīvo sociālo atbildību”, tostarp 
attiecībā uz finanšu starpniekiem.”
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Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.c apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) lēmuma 5. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“1.a Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 18. pantu 
attiecībā uz IV pielikuma grozīšanu, jo 
īpaši attiecībā uz tāda saraksta 
iekļaušanu, kurā minēti migrācijas 
pamatcēloņi pa reģioniem.”

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
8. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3a) lēmuma 8. panta 5. punktu aizstāj ar 
šādu:

“5. Finansēšanas nolīgumos, kurus 
saistībā ar EIB finansēšanas darījumiem 
slēdz ar individuāliem projektu virzītājiem, 
paredz arī pienācīgus vides un sociālos 
noteikumus atbilstīgi EIB noteikumiem un 
procedūrām.”

“5. Finansēšanas nolīgumos, kurus 
saistībā ar EIB finansēšanas darījumiem 
slēdz ar individuāliem projektu virzītājiem, 
atbilstīgi EIB noteikumiem un 
procedūrām paredz arī pienācīgus 
publiskā iepirkuma, vides, klimata jomas 
un sociālos noteikumus, tostarp prasības 
ES garantiju un EIB līdzdalību darīt 
redzamu galīgajiem saņēmējiem.”

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.b apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
8. pants – 6. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

(3b) lēmuma 8. panta 6. punktu aizstāj ar 
šādu:

“6. Komisija un EIB 14. pantā minētajā 
garantijas nolīgumā izklāsta skaidru un 
pārredzamu finansējuma piešķiršanas 
politiku, saskaņā ar kuru EIB savas ārējās 
darbības jomā nosaka tos darījumus, kas 
būtu jāfinansē atbilstīgi šim lēmumam, lai 
nodrošinātu, ka ES garantija tiek izmantota 
visefektīvākajā veidā. Šīs finansējuma 
piešķiršanas politikas pamatā ir EIB 
novērtētā EIB finansēšanas darījumu 
kredītspēja, I pielikumā noteiktie 
maksimālie apjomi, darījumu partnera 
veids – valsts vai reģionāla vienība, uz ko 
attiecas šā panta 1. punkts, vai privāta 
vienība – EIB spēja uzņemties risku un citi 
attiecīgi kritēriji, tostarp ES garantijas 
radītā papildvērtība. Eiropas Parlamentu 
un Padomi informē par finansējuma 
piešķiršanas politiku saskaņā ar 14. 
pantu.”

“6. Komisija un EIB 14. pantā minētajā 
garantijas nolīgumā izklāsta skaidru un 
pārredzamu finansējuma piešķiršanas 
politiku, saskaņā ar kuru EIB savas ārējās 
darbības jomā nosaka tos darījumus, kas 
būtu jāfinansē atbilstīgi šim lēmumam, lai 
nodrošinātu, ka ES garantija tiek izmantota 
visefektīvākajā veidā. Šīs finansējuma 
piešķiršanas politikas pamatā ir EIB 
novērtētā EIB finansēšanas darījumu 
kredītspēja, I pielikumā noteiktie 
maksimālie apjomi, darījumu partnera 
veids — valsts vai reģionāla vienība, uz ko 
attiecas šā panta 1. punkts, vai privāta 
vienība — EIB spēja uzņemties risku un 
citi attiecīgi kritēriji, tostarp ES garantijas 
pievienotā vērtība. Saskaņā ar 14. pantu 
Eiropas Parlamentu un Padomi informē par 
šajā lēmumā paredzēto finansējuma 
piešķiršanas politiku, tostarp 
salīdzinājumā ar EIB politiku attiecībā uz 
aizdevumu piešķiršanu ārpus Savienības, 
pašai uzņemoties atbildību par risku.”

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.c apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3c) lēmuma 9. panta 1. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

“EIB veic rūpīgu padziļinātu izpēti un 
attiecīgos gadījumos lūdz projektu 
virzītājiem projekta plānošanas un 
īstenošanas posmā un atbilstīgi Savienības 
principiem sociālajā un vides jomā īstenot 
vietēja līmeņa sabiedrisko apspriešanos ar 
attiecīgajām valsts un vietējā līmeņa 
ieinteresētajām personām, kā arī ar 

“EIB veic rūpīgu padziļinātu izpēti un lūdz 
projektu virzītājiem projekta plānošanas un 
īstenošanas posmā un atbilstīgi Savienības 
principiem sociālajā un vides jomā īstenot 
vietēja līmeņa sabiedrisko apspriešanos ar 
attiecīgajām valsts un vietējā līmeņa 
ieinteresētajām personām, kā arī ar 
pilsonisko sabiedrību par to ieguldījumu 
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pilsonisko sabiedrību par to ieguldījumu 
projektu sociālajiem, cilvēktiesību, vides, 
ekonomiskajiem un ar attīstību saistītajiem 
aspektiem, kuriem piemēro ES garantiju, 
un sniegt attiecīgu informāciju, lai 
novērtētu ieguldījumu Savienības 
ārpolitikas un stratēģisko mērķu 
sasniegšanā.”

projektu sociālajiem, cilvēktiesību, 
dzimumu līdztiesības, vides, 
ekonomiskajiem un ar attīstību saistītajiem 
aspektiem, kuriem piemēro ES garantiju, 
un sniegt attiecīgu informāciju, lai 
novērtētu ieguldījumu Savienības 
ārpolitikas un stratēģisko mērķu 
sasniegšanā.”

Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.d apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3d) lēmuma 9. panta 1. punktā aiz 
pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
“EIB nodrošina, ka pirms zemi un dabas 
resursus ietekmējošu finansēšanas 
darījumu veikšanas tiek ievērots 
brīvprātīgas, iepriekšējas un uz 
informāciju balstītas piekrišanas 
princips.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-
20160926&qid=1488388409292&from=LV)

Pamatojums

2007. gadā ANO Ģenerālā asambleja pieņēma ANO Deklarāciju par pirmiedzīvotāju tautu 
tiesībām, ar kuru tiek atzītas viņu tiesības un kurā īpaši ir minēta brīvprātīga, iepriekšēja un 
uz informāciju balstīta piekrišana kā priekšnoteikums jebkādai darbībai, kas ietekmē viņu 
senču zemi, teritoriju un dabas resursus. Šāds princips būtu jāievēro arī EIB veiktajās 
operācijās.

Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.e apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3e) lēmuma 9. panta 1. punkta otro daļu 
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aizstāj ar šādu:
“Attiecīgos gadījumos tas ietver arī 
novērtējumu par to, kā, izmantojot tehnisko 
palīdzību, visā projekta ciklā var uzlabot 
EIB finansējuma saņēmēju spējas. EIB 
noteikumi un procedūras ietver arī 
nepieciešamos noteikumus par ieguldījumu 
projektu ietekmes novērtēšanu vides un 
sociālā jomā un par tādu aspektu 
novērtēšanu, kas saistīti ar cilvēktiesībām 
un konfliktu novēršanu, lai nodrošinātu, ka 
saskaņā ar šo lēmumu atbalstītie 
ieguldījumu projekti ir vides un sociālā 
ziņā ilgtspējīgi.”

“Tas ietver arī novērtējumu par to, kā, 
izmantojot tehnisko palīdzību, visā 
projekta ciklā var uzlabot EIB finansējuma 
saņēmēju veiktspēju. EIB noteikumi un 
procedūras ietver arī nepieciešamos 
noteikumus par ieguldījumu projektu 
ietekmes novērtēšanu vides un sociālā 
jomā un par tādu aspektu novērtēšanu, kas 
saistīti ar cilvēktiesībām un konfliktu 
novēršanu, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar 
šo lēmumu atbalstītie ieguldījumu projekti 
ir vides un sociālā ziņā ilgtspējīgi. Kā daļu 
no saviem pieejamiem iekšējiem 
norādījumiem par uzticamības pārbaudes 
piemērošanu EIB izstrādā praktiskus 
norādījumus par aspektiem, kas saistīti ar 
visām cilvēka pamattiesībām, un šos 
norādījumus izmanto ex ante izvērtēšanā 
un pastāvīgajā uzraudzībā, ko veic par 
katru projektu atsevišķi, tostarp par 
projektiem, kuri paredz finanšu 
starpnieku iesaistīšanu, pamatojoties uz 
pastāvošajiem satvariem, jo īpaši uz ES 
stratēģisko satvaru un rīcības plānu 
cilvēktiesību jomā, un ņemot vērā 
Savienības, attiecīgo ANO struktūrvienību 
un cilvēktiesību organizāciju noteiktos 
standartus cilvēktiesību jomā.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.f apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
9. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3f) lēmuma 9. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu:

“3. EIB cenšas uzraudzīt arī 
starpniecības darbību īstenošanu un 
finanšu starpnieku darbību MVU 
atbalstam.”

“3. EIB veiktā uzraudzība attiecas arī uz 
darījumiem, ko veic ar starpnieku 
palīdzību, un finanšu starpnieku darbības 
rezultātiem MVU atbalstīšanas jomā.”
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=lv)

Grozījums Nr. 39

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.g apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
9. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3g) lēmuma 9. panta 5. punktu aizstāj ar 
šādu:

“5. Ja tas ir iespējams, uzraudzības 
rezultāti ir publiskojami, ievērojot 
konfidencialitātes prasības un attiecīgo 
personu piekrišanu.”

“5. Uzraudzības rezultātus atklāj ar 
nosacījumu, ka tiek ievērotas 
konfidencialitātes prasības un ir saņemta 
attiecīgo personu piekrišana.”

Grozījums Nr. 40

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. apakšpunkts – a punkts
Lēmums Nr. 466/2014/ES
11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) punkta b) apakšpunktā pievieno 
šādu teikumu:

a) punktu b) aizstāj ar šādu:

b) rādītājus attiecībā uz projektiem, kas 
paredzēti stratēģiskai reaģēšanai, risinot 
ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās 
problēmas, izstrādā EIB;

“b) EIB finansēšanas darījumu 
pievienotās vērtības, paredzamo rezultātu 
un ietekmes uz attīstību apkopotu 
izvērtējumu, pamatojoties uz gada 
ziņojumu par EIB rezultātu mērīšanas 
satvaru. Šajā nolūkā EIB izmanto 
darbības rādītājus, kas raksturo 
finansētos projektus no attīstības, vides un 
sociālā viedokļa, tostarp cilvēktiesību un 
dzimumu līdztiesības viedokļa, ņemot vērā 
attiecīgos rādītājus saskaņā ar 2005. gada 
Parīzes deklarāciju par palīdzības 
efektivitāti. Dzimumu līdztiesības rādītāji 
ietver rādītājus, kas raksturo sieviešu un 
vīriešu līdztiesības veicināšanu, dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanu budžeta 
plānošanā un mērķu noteikšanā, un, ja 
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iespējams, tos izvērtē ex post, iedalot datus 
pēc dzimuma. Projektu vides aspektus 
raksturojošie rādītāji ietver tīras 
tehnoloģijas kritērijus, kas principā ir 
orientēti uz energoefektivitāti un emisiju 
mazināšanas tehnoloģijām. EIB izstrādā 
rādītājus projektiem, kas nodrošina 
stratēģisku atbildes reakciju, lai risinātu 
ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās 
problēmas un veidotu uzņēmēju kopienu 
un tranzīta kopienu ilgtermiņa 
ekonomisko izturētspēju, pamatīgi un 
regulāri apspriežoties un sadarbojoties ar 
ieinteresētajām personām, pilsonisko 
sabiedrību, attiecīgajām kopienām un 
NVO; ”

Grozījums Nr. 41

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. apakšpunkts – aa punkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

aa) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:

“c) novērtējumu par EIB finansēšanas 
darījumu ieguldījumu Savienības 
ārpolitikas un stratēģisko mērķu 
sasniegšanā, ņemot vērā 5. pantā minētās 
reģionālās tehniskās darbības 
pamatnostādnes;”

“c) novērtējumu par EIB finansēšanas 
darījumu ieguldījumu Savienības 
ārpolitikas un stratēģisko mērķu 
sasniegšanā.

Komisija, sadarbojoties ar Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD), izveido 
satvaru un metodiku EIB ikgadējai 
ziņošanai par darījumiem, kuriem 
piemēro Kopienas garantiju, un par to 
atbilstību LES 21. pantā minētajiem 
vispārējiem principiem, saskaņā ar 
kuriem notiek Savienības ārējā darbība. 
Šādas ziņošanas galvenais mērķis ir 
uzraudzīt to, kā EIB pilda Līgumā par 
Eiropas Savienību noteiktos pienākumus 
un jo īpaši tā 21. panta noteikumus, 
tostarp cilvēktiesību ievērošanu un tās 
veicināšanu, nabadzības izskaušanu un 
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vides risku pārvaldību.
Minēto metodiku Komisija un EĀDD 
izstrādā līdz ... [viens gads pēc dienas, kad 
stājas spēkā šis grozošais lēmums], un tā 
balstās uz ziņošanu par to, kā EIB ievēro 
cilvēktiesības atbilstoši ES stratēģiskajam 
satvaram un rīcības plānam cilvēktiesību 
jomā.
Pamatojoties uz minēto EIB ikgadējo 
ziņošanu, Komisija katru gadu iesniedz 
Eiropas Parlamentam savu EIB sniegtās 
informācijas izvērtējumu un ierosina 
iespējamās izmaiņas EIB politikā un 
procedūrās, kuras dalībvalstis pieņem, 
ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu 
par šīm izmaiņām. Tajā atspoguļo 
iespējamos Eiropas Komisijas un Eiropas 
Parlamenta ieteikumus par to, kā uzlabot 
minēto EIB ziņošanu saistībā ar reģionālo 
tehnisko darbības pamatnostādņu 
atjaunināšanu.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Grozījums Nr. 42

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. apakšpunkts – ab punkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ab) lēmuma 11. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e) novērtējumu par EIB finansēšanas 
darījumu kvalitāti, jo īpaši par to, cik lielā 
mērā EIB, veicot finansēto ieguldījumu 
projektu padziļinātu izpēti un uzraudzību, 
ir ņēmusi vērā vides un sociālo ilgtspēju;”

“e) EIB finansēšanas darījumu kvalitātes 
novērtējumu, jo īpaši to, cik lielā mērā 
EIB, veicot finansēto ieguldījumu projektu 
uzticamības pārbaudi un uzraudzību, ir 
ņēmusi vērā vides un sociālo ilgtspēju, kā 
arī pasākumus, lai maksimāli palielinātu 
vietējā līmeņa līdzdalību, veicinot 
attiecīgo kopienu, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un NVO līdzdalību;”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=lv)

Grozījums Nr. 43

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. apakšpunkts – b punkts
Lēmums Nr. 466/2014/ES
11. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) Novērtējums par EIB finansēšanas 
darījumu ieguldījumu, nodrošinot 
stratēģisku reakciju ar migrācijas 
pamatcēloņiem saistītu jautājumu 
risināšanai. ;

j) novērtējumu attiecībā uz EIB 
finansēšanas darījumu ieguldījumu 
stratēģiskas reakcijas nodrošināšanā, lai 
risinātu ar migrācijas pamatcēloņiem 
saistītās problēmas, kas izriet no 
nabadzības, nevienlīdzības, demogrāfiskā 
pieauguma, darbvietu un ekonomisko 
iespēju trūkuma un klimata pārmaiņām, 
un bēgļu, migrantu un uzņēmēju kopienu 
un tranzīta kopienu ilgtermiņa 
ekonomiskās izturētspējas veicināšanā.

Grozījums Nr. 44

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
11. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5a) lēmuma 11. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

“2. Lai sagatavotu 1. punktā minēto 
Komisijas ziņojumu, EIB iesniedz 
Komisijai ikgadējus ziņojumus par EIB 
finansēšanas darījumiem, kas veikti 
saskaņā ar šo lēmumu, ietverot visus 
vajadzīgos elementus, kas ļauj Komisijai 
sniegt ziņojumu saskaņā ar 1. punktu. EIB 
var arī sniegt Komisijai papildu 
informāciju, kas var būt noderīga Eiropas 
Parlamentam un Padomei, lai gūtu 
visaptverošu priekšstatu par EIB ārējo 
darbību.”

“2. Lai sagatavotu 1. punktā minēto 
Komisijas ziņojumu, EIB iesniedz 
Komisijai ikgadējus ziņojumus par EIB 
finansēšanas darījumiem, kas veikti 
saskaņā ar šo lēmumu, ietverot visus 
vajadzīgos elementus, kas ļauj Komisijai 
sniegt ziņojumu saskaņā ar 1. punktu. EIB 
var arī sniegt Komisijai papildu 
informāciju, kas var būt noderīga Eiropas 
Parlamentam un Padomei, lai gūtu 
visaptverošu priekšstatu par EIB ārējo 
darbību. Eiropas Parlaments, pamatojoties 
uz minētajiem ikgadējiem ziņojumiem, var 
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sniegt EIB ieteikumus par īstenošanas 
procesā esošajiem projektiem.”

Grozījums Nr. 45

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.b apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5b) lēmuma 12. panta 1. punkta 
ievaddaļu aizstāj ar šādu: 

“1. Saskaņā ar savu pārredzamības 
politiku un Savienības principiem par 
dokumentu un informācijas pieejamību un 
pakāpeniski ievērojot Starptautiskās 
palīdzības pārredzamības iniciatīvas 
standartus, EIB savā tīmekļa vietnē dara 
publiski pieejamu informāciju par:”

“1. Saskaņā ar savu pārredzamības 
politiku un Savienības principiem par 
dokumentu un informācijas pieejamību un 
pakāpeniski ievērojot Starptautiskās 
palīdzības pārredzamības iniciatīvas 
standartus, EIB savā tīmekļa vietnē 
proaktīvi un sistemātiski dara publiski 
pieejamu informāciju par:”

Grozījums Nr. 46

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.c apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5c) lēmuma 12. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) visiem saskaņā ar šo lēmumu 
veiktiem EIB finansēšanas darījumiem pēc 
projekta apstiprināšanas, jo īpaši norādot, 
vai ieguldījumu projektam ir piešķirta ES 
garantija, un to, kā tas palīdz sasniegt 
Savienības ārējās darbības mērķus, jo īpaši 
norādot tā ekonomisko un sociālo ietekmi, 
kā arī ietekmi uz vidi;”

“a) visiem saskaņā ar šo lēmumu 
veiktiem EIB finansēšanas darījumiem pēc 
projekta apstiprināšanas, jo īpaši norādot, 
vai ieguldījumu projektam ir piešķirta ES 
garantija, un to, kā tas palīdz sasniegt 
Savienības ārējās darbības mērķus, jo īpaši 
norādot tā ekonomisko un sociālo ietekmi, 
un ietekmi uz vidi, klimatu un dzimumu 
līdztiesību, kā arī publicē ar individuāliem 
projektiem saistīto attiecīgo informāciju 
saskaņā ar šo lēmumu, tostarp rezultātu 
mērījumu lapas, ņemot vērā 
konfidenciālas informācijas un sensitīvas 
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komercinformācijas aizsardzību;”

Grozījums Nr. 47

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.d apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5d) lēmuma 12. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) ja tas iespējams un attiecīgajos 
gadījumos – spēkā esošiem 
pamatnolīgumiem, kas noslēgti starp EIB 
un saņēmējvalsti. Kad tiek parakstīti jauni 
nolīgumi vai tiek veikti grozījumi spēkā 
esošajos nolīgumos, EIB cenšas 
nodrošināt, lai minētie nolīgumi tiktu 
publiskoti;”

“c) attiecīgā gadījumā, ja tas ir 
iespējams, — spēkā esošiem 
pamatnolīgumiem, kas noslēgti starp EIB 
un saņēmējvalsti. Kad tiek parakstīti jauni 
nolīgumi vai tiek veikti grozījumi spēkā 
esošajos nolīgumos, EIB nodrošina, lai 
minētie nolīgumi tiktu publiskoti;”

Grozījums Nr. 48

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.e apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
13. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5e) lēmuma 13. pantu aizstāj ar šādu:
“13. pants “13. pants

Sadarbībā neieinteresētas jurisdikcijas Jurisdikcijas, kas nesadarbojas
Īstenojot savus finansēšanas darījumus, 
EIB nepieļauj nekādas darbības, ko veic 
nelikumīgiem mērķiem, tostarp nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma 
finansēšanu, krāpšanu nodokļu jomā un 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 
korupciju un krāpšanu, kas skar 
Savienības finanšu intereses. Jo īpaši EIB 
nepiedalās nekādos finansēšanas 
darījumos, ko valstī, kura ir tiesīga 
saņemt finansējumu, īsteno ar tāda 
ārvalsts instrumenta starpniecību, kas 
atrodas sadarbībā neieinteresētā valstī vai 
teritorijā, kuru par tādu ir atzinusi 

Īstenojot savus finansēšanas darījumus, 
EIB ievēro attiecīgos standartus un 
piemēro tiesību aktus par nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un 
cīņu pret terorismu, krāpšanu nodokļu 
jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas.
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Savienība, Apvienoto Nāciju 
Organizācija, Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācija vai Finanšu 
darbības uzdevumu grupa.

EIB neizmanto nodokļu apiešanas 
shēmas, jo īpaši agresīvas nodokļu 
plānošanas shēmas, vai praksi, kas 
neatbilst Savienības tiesību aktos, 
Padomes secinājumos, Komisijas 
paziņojumos vai jebkādos citos Komisijas 
oficiālos dokumentos noteiktajiem labas 
nodokļu pārvaldības kritērijiem, un 
neiesaistās šādās shēmās.
EIB neuztur uzņēmējdarbības attiecības 
ar vienībām, kas ietilpst vai ir izveidotas 
jurisdikcijās, kas nesadarbojas ar 
Savienību attiecībā uz pārredzamības un 
informācijas apmaiņas jomā starptautiskā 
līmenī noteiktu nodokļu standartu 
piemērošanu.
Slēdzot nolīgumus ar finanšu 
starpniekiem, EIB transponē šajā pantā 
minētās prasības attiecīgajos līgumos un 
prasa sniegt pārskatus par šo prasību 
ievērošanu par katru valsti atsevišķi.
EIB ne vēlāk kā pēc tam, kad Savienība ir 
apstiprinājusi savu sarakstu, kurā 
iekļautas jurisdikcijas, kas nesadarbojas, 
pēc apspriešanās ar Komisiju un 
ieinteresētajām personām pārskata un 
atjaunina savu politiku attiecībā uz 
jurisdikcijām, kas nesadarbojas. Pēc tam 
reizi gadā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
šīs politikas īstenošanu.”

Savos finansēšanas darījumos EIB 
piemēro principus un standartus, kas 
noteikti Savienības tiesību aktos par to, lai 
nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai 
un teroristu finansēšanai, tostarp prasību 
veikt nepieciešamus pasākumus, lai 
attiecīgajos gadījumos noskaidrotu 
faktiskos īpašniekus.
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Grozījums Nr. 49

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.f apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
14. pants – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5f) lēmuma 14. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

“Komisija un EIB paraksta garantijas 
nolīgumu, kurā ir sīki izklāstīti noteikumi 
un procedūras attiecībā uz ES garantiju, kā 
noteikts 8. pantā, un attiecīgi informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi.”

“Komisija un EIB paraksta garantijas 
nolīgumu, kurā ir sīki izklāstīti noteikumi 
un procedūras attiecībā uz ES garantiju, kā 
noteikts 8. pantā, un dara to zināmu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.”

Grozījums Nr. 50

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.g apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5g) lēmuma 18. pantā iekļauj šādu 
punktu: 
“2.a Pilnvaras pieņemt 5. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no [šī grozošā lēmuma 
spēkā stāšanās diena].”

Grozījums Nr. 51

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.h apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
18. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5h) lēmuma 18. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

“3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 4. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 

“3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 4. un 5. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
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atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.”

par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.”

Grozījums Nr. 52

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.i apakšpunkts (jauns)
Lēmums Nr. 466/2014/ES
18. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5i) lēmuma 18. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu:

“5. Saskaņā ar 4. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.”

"5. Saskaņā ar 4. un 5. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.”

Grozījums Nr. 53

Lēmuma priekšlikums
I pielikums
Lēmums Nr. 466/2014/ES
I pielikums – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIB pārvaldības struktūras šādu pārdales 
iespēju jo īpaši izmanto, lai, piešķirot ES 
garantiju, uzmanību pastāvīgi 
koncentrētu uz prioritārām valstīm, kuru 
riska profils ir augstāks nekā to valstu 
riska profils, kurām piemēro EIB pašas 
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riska mehānismus. Komisija par šādu 
pārdali regulāri informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi, tostarp 
salīdzinājumā ar EIB politiku attiecībā uz 
aizdevumu piešķiršanu ārpus Savienības, 
pašai uzņemoties atbildību par risku.

Grozījums Nr. 54

Lēmuma priekšlikums
I pielikums
Lēmums Nr. 466/2014/ES
I pielikums – B punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. Kaimiņattiecību un partnerattiecību 
valstis: EUR 18 374 000 000, iedalot šādos 
apakšapjomos:

B. Kaimiņattiecību un partnerattiecību 
valstis: EUR 23 145 000 000, iedalīts 
šādos maksimālajos apakšapjomos:

Grozījums Nr. 55

Lēmuma priekšlikums
I pielikums
Lēmums Nr. 466/2014/ES
I pielikums – B punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) Vidusjūras reģiona valstis: EUR 12 
366 000 000, no kuriem EUR 10 506 000 
000 saskaņā ar vispārējo mandātu un EUR 
1 860 000 000 saskaņā ar privātā sektora 
aizdevumu mandātu.

i) Vidusjūras reģiona valstis: 
EUR 13 607 000 000, no kuriem 
EUR 11 747 000 000 saskaņā ar vispārējo 
mandātu un EUR 1 860 000 000 saskaņā ar 
mandātu aizdošanai privātajam sektoram.

Grozījums Nr. 56

Lēmuma priekšlikums
I pielikums
Lēmums Nr. 466/2014/ES
I pielikums – B punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) Austrumeiropa, Dienvidkaukāza ii) Austrumeiropa, Dienvidkaukāza 
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valstis un Krievija: EUR 6 008 000 000; valstis un Krievija: EUR 9 538 000 000;

Grozījums Nr. 57

Lēmuma priekšlikums
I pielikums
Lēmums Nr. 466/2014/ES
I pielikums – C punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C. Āzija un Latīņamerika: EUR 3 785 
000 000, iedalot šādos apakšapjomos:

C. Āzija un Latīņamerika: 
EUR 5 130 000 000, iedalīts šādos 
provizoriskos maksimālajos 
apakšapjomos:

Grozījums Nr. 58

Lēmuma priekšlikums
I pielikums
Lēmums Nr. 466/2014/ES
I pielikums – C punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) Latīņamerika: EUR 2 543 000 000; i) Latīņamerika: EUR 3 318 000 000;

Grozījums Nr. 59

Lēmuma priekšlikums
I pielikums
Lēmums Nr. 466/2014/ES
I pielikums – C punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) Āzija: EUR 1 040 000 000; ii) Āzija: EUR 1 510 000 000;

Grozījums Nr. 60

Lēmuma priekšlikums
I pielikums
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Lēmums Nr. 466/2014/ES
I pielikums – C punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) Vidusāzija: EUR 202 000 000; iii) Vidusāzija: EUR 302 000 000;

Grozījums Nr. 61

Lēmuma priekšlikums
I pielikums
Lēmums Nr. 466/2014/ES
I pielikums – D punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dienvidāfrika: EUR 462 000 000. Dienvidāfrika: EUR 516 000 000.

Grozījums Nr. 62

Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Pārejas noteikumi

EIB var finansēt projektus mandāta 
aizdošanai privātajam sektoram ietvaros, 
pirms stājas spēkā šis lēmums un 
Komisija un EIB noslēdz ES garantijas 
nolīgumu. Šādus projektus var iekļaut ES 
garantijas piemērošanas jomā, ja 
Komisija apstiprina to, ka ir ievēroti 
nosacījumi, par kuriem vienojas 
garantijas nolīgumā.

Grozījums Nr. 63

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. apakšpunkts
Lēmums Nr. 466/2014/ES
2. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam EIB 
finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES 
garantija, maksimālais apjoms nepārsniedz 
EUR 32 300 000 000. No maksimālā 
apjoma atņem finansēšanas darījumiem 
sākotnēji paredzētās, bet pēc tam anulētās 
summas.

Laikposmā no 2014. gada līdz 
2020. gadam EIB finansēšanas darījumu, 
kam piešķirta ES garantija, maksimālais 
apjoms nepārsniedz EUR 38 470 000 000. 
No maksimālā apjoma atņem finansēšanas 
darījumiem sākotnēji paredzētās, bet pēc 
tam anulētās summas.


