
 

AD\1057867LV.tmp  PE551.793v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

  

 EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019 

 

Konstitucionālo jautājumu komiteja 
 

2015/0009(COD) 

17.4.2015 

ATZINUMS 

Sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja 

Budžeta komitejai un Ekonomikas un monetārajai komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas 

Stratēģisko investīciju fondu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1291/2013 un 

Regulu (ES) Nr. 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Atzinuma sagatavotāja: Danuta Maria Hübner 

 



 

PE551.793v02-00 2/28 AD\1057867LV.tmp 

LV 

PA_Legam 



 

AD\1057867LV.tmp 3/28 PE551.793v02-00 

 LV 

ĪSS PAMATOJUMS 

Priekšlikums regulai par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF) veido pamatu Komisijas 

tā sauktajam Investīciju plānam Eiropai, ko sāka īstenot 2014. gada novembrī. Šis 

priekšlikums ir pirmais solis investīciju plāna īstenošanā, izveidojot plānam nepieciešamo 

tiesisko regulējumu atbilstoši ES tiesiskajai kārtībai, un tā mērķis ir atdzīvināt Eiropas 

ekonomiku, piesaistot papildu publiskās investīcijas un maksimāli izmantojot publiskos 

resursus. 

 

Komisijas priekšlikumā ir ieskicēti ESIF izveidei nepieciešamie pamatnoteikumi, tomēr 

atzinuma sagatavotāja ir konstatējusi dažas nepilnības attiecībā uz pārredzamību, saikni ar 

vispārējo institucionālo struktūru un Savienības tiesisko regulējumu. Atzinuma sagatavotāja 

īpaši vēlētos, lai tiktu uzlabota Eiropas stratēģisko investīciju pārvaldes struktūra –– lai tā 

kļūtu pārredzamāka un demokrātiski pārskatatbildīgāka, tiktu stiprināta sadarbība ar Eiropas 

Parlamentu un konkrētāk būtu noteikts atbildības sadalījums starp fonda pārvaldes 

struktūrām. Attiecības starp dažādu līmeņu pārvaldību būtu vairāk jāracionalizē, lai būtu 

skaidrs, kurš kurā projekta izvērtēšanas stadijā ir atbildīgs par lēmumiem. Jebkurā gadījumā ir 

jānodrošina projektu atlases pilnīga neatkarība un pārredzamība, kā arī demokrātiskā 

pārskatatbildība, jo īpaši tādēļ, ka daļu no finansējuma garantiju veidā nodrošinās no ES 

budžeta. 

 

Attiecībā uz ziņošanu būtu jāpastiprina Parlamenta loma. Tā kā Parlaments ir vienīgā 

institūcija, ko tieši ievēl Eiropas pilsoņi, tas būtu regulārāk jāinformē par ESIF darbībām un tā 

pārvaldes struktūrām. Turklāt EIB būtu jāziņo arī par sniegtajiem pakalpojumiem un Eiropas 

Investīciju konsultāciju centra iztērēto budžetu. 

 

 Pārredzamības ziņā ESIF pārvaldei būtu jāievēro visi atbilstošie ES noteikumi par publisku 

piekļuvi dokumentiem un informācijai. Turklāt būtu jāgarantē Valdes un Investīciju komitejas 

neatkarība no politiskas iejaukšanās un būtu jānodrošina, ka šo struktūru locekļiem ir 

vajadzīgās zināšanas, lai novērtētu ļoti dažādu jomu un ģeogrāfisko reģionu projektus. Turklāt 

visai attiecīgajai dokumentācijai, kas saistīta ar investīciju iespējām un projektu atlases 

kritērijiem, vajadzētu būt publiskai un brīvi pieejamai investoriem un visām ieinteresētajām 

pusēm. Šajā sakarībā Investīciju komitejai būtu jānosaka skaidri un pārredzami projektu 

atlases kritēriji, lai izslēgtu politiskas iejaukšanās iespēju un tādējādi nodrošinātu drošu un 

taisnīgu pamatu privāto investoru līdzdalībai.  

 

Nosakot galvenos ESIF atbalsta piešķiršanas kritērijus, Komisijai būtu jānodrošina taisnīga un 

vienlīdzīga attieksme pret visiem, kas piedalās no ESIF finansējamo projektu līdzfinansēšanā. 

Tādēļ šiem kritērijiem vajadzētu būt arī publiski pieejamiem visiem investoriem. 

 

Attiecībā uz juridiskā instrumenta izvēli atzinuma sagatavotāja uzskata, ka dažus aspektus, 

kurus Komisija ierosina iekļaut ESIF nolīgumā, drīzāk vajadzētu iekļaut pašā regulā, jo tie 

attiecas uz pamatnoteikumiem par fonda pārvaldību un tā vietu Savienības institucionālajā 

struktūrā. Šajā sakarībā Eiropas Investīciju konsultāciju centram būtu jāpiemēro stingrākas 

pārskatatbildības prasības, jo to daļēji finansēs no ES budžeta. 

 



 

PE551.793v02-00 4/28 AD\1057867LV.tmp 

LV 

Tā kā dalībvalstu iemaksas ESIF netiks iekļautas fiskālo korekciju aprēķinā, ko paredz 

Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvā un korektīvā daļa, atzinuma sagatavotāja uzstājīgi 

prasa, lai Eurostat pēc iespējas ātrāk pieņemtu attiecīgos noteikumus par šādu iemaksu 

statistisko ziņošanu, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un paredzamību. 

Kopumā un tādēļ, ka ESIF varētu uzskatīt par katalizatoru lielāku ieguldījumu piesaistei 

Eiropā, tas varētu arī bruģēt ceļu uz labāku ekonomikas politikas koordinēšanu un pat kļūt par 

soli ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanā. 

GROZĪJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteju un Budžeta komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. atsauce 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 172. pantu, 

173. pantu, 175. panta 3. punktu un 182. 

panta 1. punktu, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 172. pantu, 

173. pantu, 175. panta 3. punktu, 

182. panta 1. punktu un 194. pantu, 

 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) ESIF ir daļa no visaptverošas pieejas, 

lai mazinātu nenoteiktību attiecībā uz 

publiskajām un privātajām investīcijām. 

Stratēģijai ir trīs pīlāri: mobilizēt 

finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai 

investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, un 

uzlabot investīciju vidi Savienībā. 

(8) ESIF ir daļa no visaptverošas pieejas, 

lai mazinātu nenoteiktību attiecībā uz 

publiskajām un privātajām investīcijām, 

līdz būs iespējams vienoties par 

Savienības budžeta pašu resursu sistēmu. 

Stratēģijai ir trīs pīlāri: mobilizēt 

finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai 

investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, un 

uzlabot investīciju vidi, lai visā Savienībā 

panāktu ekonomisko, sociālo un 

teritoriālo kohēziju. 
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Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Investīciju vide Savienībā būtu 

jāuzlabo, likvidējot šķēršļus investīcijām, 

nostiprinot vienoto tirgu un uzlabojot 

normatīvo paredzamību. ESIF darbam, un 

investīcijām Eiropā kopumā, būtu jāgūst no 

šī papildu darba. 

(9) Investīciju vide Savienībā būtu 

jāuzlabo, likvidējot šķēršļus investīcijām, 

nostiprinot vienoto tirgu un uzlabojot 

normatīvo paredzamību. ESIF darbam un 

investīcijām Eiropā kopumā būtu jāgūst 

labums no šī darba, kas dalībvalstu 

centieniem nodrošina papildu vērtību. 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Lai arī ESIF galvenais mērķis ir 

veicināt investīcijas Eiropā, šai iniciatīvai 

varētu būt arī svarīga nozīme ekonomikas 

politikas koordinēšanas uzlabošanā starp 

dalībvalstīm un virzībā uz ekonomikas un 

monetārās savienības padziļināšanu. 

 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 

investīcijas ar augstu ekonomisko 

papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 

politikas mērķiem. 

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 

investīcijas ar augstu ekonomisko 

papildvērtību, kas palīdzētu īstenot 

Savienības politikas mērķus un vērtības. 
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Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Visi galvenie noteikumi par ESIF 

un EIKC izveidi, pārvaldību un 

pārskatatbildību ir ietverti šajā regulā, un 

tikai šīs regulas īstenošanai vajadzīgie 

pasākumi būtu jāiekļauj ESIF nolīgumā 

starp Komisiju un EIB, neskarot 

Savienības iestāžu attiecīgās pilnvaras. 
 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 

kas ir ekonomiski un tehniski pamatotas, 

kuras ietver atbilstošu riska līmeni, tajā 

pašā laikā pildot konkrētas prasības ESIF 

finansējuma saņemšanai. 

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 

kas ir ekonomiski un tehniski pamatotas, 

kuras ietver atbilstošu riska līmeni, tajā 

pašā laikā pildot konkrētas prasības ESIF 

finansējuma saņemšanai. Ja dalībvalsts 

revīzijas iestāde, neatkarīga padome vai 

jebkura korupcijas novēršanas struktūra 

ir paudusi bažas par projektu, investīciju 

veidu vai struktūru, kura atbild par 

publisko līdzekļu investēšanu un ja šīs 

bažas ir paziņotas ESIF, tam paustie 

viedokļi būtu jāņem vērā. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) ESIF pārvaldes institūcijām (proti, 

Valdei un Investīciju komitejai), veicot 

uzdevumus, kas tām uzticēti ar šo regulu, 
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būtu jārīkojas neatkarīgi un ESIF 

interesēs, kā arī nevajadzētu lūgt vai 

pieņemt norādījumus no jebkādām 

publiskām vai privātām struktūrām un 

institūcijām. 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 

atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 

kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 

Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 

vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 

kuri ir kompetenti un pieredzējuši 

investīciju projektu jomās. Investīciju 

komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 

kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 

mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 

pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 

EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 

projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 

mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 

jomās. 

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 

atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 

kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 

Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 

vajadzētu būt neatkarīgiem un objektīviem 

ekspertiem, kuri ir kompetenti un 

pieredzējuši investīciju projektu jomās. 

Investīciju komitejas eksperti būtu 

jāatlasa, pamatojoties uz pārredzamu 

procedūru, kas nodrošina to, ka komitejas 

rīcībā ir pēc iespējas plašākas speciālās 

zināšanas par dažādām Savienības 

nozarēm un ģeogrāfiski atšķirīgiem 

tirgiem. Investīciju komitejai būtu 

jāatskaitās ESIF Valdei, kam būtu 

jāuzrauga atbilstība ESIF mērķiem. Lai 

efektīvi gūtu labumu no EIF pieredzes, 

ESIF būtu jāatbalsta finansējums EIF, lai 

dotu iespēju EIF veikt individuālus 

projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 

mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 

jomās. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Investīciju komitejai būtu jāizveido 

pārskatāms, taisnīgs un objektīvs projektu 
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izvērtēšanas kritēriju kopums, kam 

vajadzētu būt publiski pieejamam un kas 

Investīciju komitejai būtu jāizmanto 

apspriešanas procesā. Investīciju 

komitejas apspriežu rezultātiem vajadzētu 

būt publiski pieejamiem. 

 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Lai dotu iespēju tālākam resursu 

pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 

atvērtai trešām personām, tostarp 

dalībvalstīm, valstu attīstības bankām vai 

publiskām aģentūrām, kas pieder 

dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis, 

un privātā sektora vienībām un vienībām 

ārpus Savienības, ja tam piekrīt pašreizējie 

ieguldītāji. Trešās personas var dot tiešu 

ieguldījumu ESIF un piedalīties ESIF 

pārvaldības struktūrā. 

(19) Lai dotu iespēju tālākam resursu 

pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 

atvērtai trešām personām, tostarp 

dalībvalstīm, valsts un reģionu attīstību 

veicinošām bankām vai publiskām 

aģentūrām, kas pieder dalībvalstīm un 

reģionālās pārvaldes iestādēm, privātā 

sektora vienībām un vienībām ārpus 

Savienības vai ko tās kontrolē, ja tam 

piekrīt pašreizējie ieguldītāji. Trešās 

personas var dot tiešu ieguldījumu ESIF.  

 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 

kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus, lai 

palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, 

kas tiek atbalstīti ar ES garantiju. Šīs 

pieejas elastīgumam vajadzētu maksimāli 

palielināt iespējas piesaistīt investorus 

investīciju jomās, kurām pievēršas ESIF. 

svītrots 
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Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Saskaņā arī Līgumu par Eiropas 

Savienības darbību infrastruktūras un 

projektu investīcijām, ko atbalsta ar ESIF, 

būtu jāatbilst valsts atbalsta noteikumiem. 

Tālab Komisija ir paziņojusi, ka valsts 

atbalsta izvērtējuma vajadzībām tā 

izstrādās pamatprincipu kopumu, kas 

projektam būs jāizpilda, lai tas atbilstu 

atbalstam saskaņā ar ESIF. Ja projekts 

atbilst šiem kritērijiem un saņem atbalstu 

no ESIF, Komisija ir paziņojusi, ka jebkāds 

valsts papildu atbalsts tiks izvērtēts saskaņā 

ar vienkāršotu un paātrinātu valsts atbalsta 

izvērtējumu, saskaņā ar kuru vienīgais 

papildu jautājums, kas jāpārbauda 

Komisijai, ir publiskā atbalsta samērīgums 

(pārmērīgas kompensācijas neesamība). 

Komisija ir arī paziņojusi, ka tā sniegs 

turpmākus norādījumus par pamatprincipu 

kopumu, lai nodrošinātu publisko līdzekļu 

efektīvu izmantošanu. 

(22) Saskaņā arī Līgumu par Eiropas 

Savienības darbību infrastruktūras un 

projektu investīcijām, ko atbalsta ar ESIF, 

būtu jāatbilst valsts atbalsta noteikumiem. 

Tālab Komisija ir paziņojusi, ka valsts 

atbalsta izvērtējuma vajadzībām tā 

izstrādās pamatprincipu kopumu, kas 

projektam būs jāizpilda, lai tas atbilstu 

atbalstam saņemšanas kritērijiem saskaņā 

ar ESIF. Kritērijiem, kas būtu jāizstrādā, 

balstoties uz šiem principiem, būtu 

jānodrošina taisnīga un vienlīdzīga 

attieksme pret visām projekta 

līdzfinansēšanā iesaistītajām personām. 

Ja projekts atbilst šiem taisnīgajiem un 

objektīvajiem kritērijiem un saņem atbalstu 

no ESIF, Komisija ir paziņojusi, ka jebkāds 

valsts papildu atbalsts tiks izvērtēts saskaņā 

ar vienkāršotu un paātrinātu valsts atbalsta 

izvērtējumu, saskaņā ar kuru vienīgais 

papildu jautājums, kas jāpārbauda 

Komisijai, ir publiskā atbalsta samērīgums 

(pārmērīgas kompensācijas neesamība). 

Komisija ir arī paziņojusi, ka tā sniegs 

turpmākus norādījumus par pamatprincipu 

kopumu, lai nodrošinātu publisko līdzekļu 

efektīvu izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

23.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (23a) Tā kā Komisija neņems vērā valstu 

iemaksas ESIF, nosakot fiskālās 

korekcijas saskaņā ar Stabilitātes un 

izaugsmes pakta preventīvo un korektīvo 

daļu, Eurostat būtu pēc iespējas ātrāk 



 

PE551.793v02-00 10/28 AD\1057867LV.tmp 

LV 

jāpieņem noteikumi par dalībvalstu 

iemaksu ESIF statistisku uzskaiti un 

kategorizēšanu, lai dalībvalstīm 

nodrošinātu paredzamību un noteiktību, 

kas tām vajadzīga, gatavojot stabilitātes 

un konverģences programmu un valsts 

reformu programmu izklāstus. 

 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) EIB būtu regulāri jāizvērtē ESIF 

atbalstītās darbības, lai izvērtētu to nozīmi, 

rezultātus un ietekmi un lai noteiktu 

aspektus, kas varētu uzlabot turpmākās 

darbības. Šādiem izvērtējumiem būtu 

jāveicina pārskatbildība un ilgtspējas 

analīze. 

(25) EIB un Investīciju komitejai būtu 

regulāri jāizvērtē ESIF atbalstītās darbības 

un par tām jāziņo Eiropas Parlamentam 

un Padomei, lai novērtētu to nozīmi, 

rezultātus un ietekmi un lai noteiktu 

aspektus, kas varētu uzlabot turpmākās 

darbības. Šādus izvērtējumus un 

ziņojumus vajadzētu publiskot, un tiem 
būtu jāveicina pārskatbildība un ilgtspējas 

analīze. 

 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 

kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 

Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 

(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 

pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 

sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 

uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 

attīstības bankās un vadošajās iestādēs, 

kas pārvalda Eiropas strukturālos un 

investīciju fondus. Tādējādi būtu jāizveido 

vienots piekļuves punkts jautājumiem, kas 

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 

kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jāizveido 

publisks Eiropas Investīciju konsultāciju 

centrs (EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 

pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 

sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 

uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valsts 

attīstību veicinošās bankās un Eiropas 

strukturālo un investīciju fondu pārvaldes 

institūcijās. Tādējādi būtu jāizveido 

vienots kontaktpunkts attiecībā uz  
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saistīti ar tehnisku atbalstu investīcijām 

Savienībā. 

jautājumiem, kas saistīti ar tehnisku 

atbalstu investīcijām Savienībā. EIB katru 

gadu būtu jāziņo Eiropas Parlamentam 

un Padomei par EIKC sniegtajiem 

pakalpojumiem un EIKC budžeta izpildi. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Lai daļēji finansētu ieguldījumu no 

Savienības budžeta, pieejamais 

finansējums no Pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 

(2014.–2020. gads), ko paredz Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

Nr. 1291/2013, kā arī no Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta, 

ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1316/2013, būtu 

jāsamazina. Šīs programmas kalpo 

mērķiem, ko ESIF nereplicē. Tomēr 

paredzams, ka abu programmu, ar ko 

finansē garantiju fondu, samazināšana 

nodrošinās lielākas investīcijas to pilnvaru 

attiecīgajās jomās, nekā iespējams 

nodrošināt ar pašreizējām programmām. 

ESIF būtu jāspēj veidot sviras mehānismu 

ES garantijai, lai daudzkāršotu finansiālo 

ietekmi šajās pētniecības, izstrādes un 

inovācijas, kā arī transporta, 

telekomunikāciju un enerģijas 

infrastruktūras jomās, salīdzinot ar 

situāciju, ja resursi būtu izlietoti, 

izmantojot dotācijas plānotajās 

"Apvārsnis 2020" un Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta 

programmās. Tādēļ ir lietderīgi pārvirzīt 

daļu no finansējuma, kas pašreiz paredzēts 

šīm programmām, ESIF labā. 

(29) Lai daļēji finansētu ieguldījumu no 

Savienības budžeta, pieejamais 

finansējums no Pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 

(2014.2020. gads), ko paredz Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

Nr. 1291/2013, kā arī no Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta, 

ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1316/2013, būtu 

jāsamazina. Šīs programmas nekalpo tiem 

pašiem mērķiem, kuriem kalpo ESIF. 

Tomēr paredzams, ka abu programmu, ar 

ko finansē garantiju fondu, samazināšana 

nodrošinās lielākas investīcijas to pilnvaru 

attiecīgajās jomās, nekā iespējams 

nodrošināt ar pašreizējām programmām. 

ESIF būtu jāspēj veidot sviras mehānismu 

ES garantijai, lai daudzkāršotu finansiālo 

ietekmi šajās pētniecības, izstrādes un 

inovācijas, kā arī transporta, 

telekomunikāciju un enerģijas 

infrastruktūras jomās, salīdzinot ar 

situāciju, ja resursi būtu izlietoti, 

izmantojot dotācijas plānotajās 

"Apvārsnis 2020" un Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta 

programmās. Tādēļ ir lietderīgi pārvirzīt 

daļu no finansējuma, kas pašreiz paredzēts 

šīm programmām, ESIF labā. Jebkādi 

papildu grozījumi šo programmu 

juridiskajā pamatā, kas būtu vajadzīgi šo 

programmu efektivitātes nodrošināšanai, 

ņemot vērā tām paredzēto finanšu resursu 
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samazināšanu, būtu jāveic, cik drīz vien 

iespējams, lai novērstu kavēšanos to 

īstenošanā.  

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

31. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 

potenciāli rentablu projektu, kuri netiek 

finansēti, jo trūkst noteiktības un 

pārredzamības attiecībā uz šādiem 

projektiem. Daudzos gadījumos tas ir 

tāpēc, ka privātajiem investoriem projekti 

nav zināmi, vai nav pietiekamas 

informācijas, lai varētu novērtēt investīciju 

riskus. Komisijai un EIB ar dalībvalstu 

atbalstu būtu jāveicina, lai tiktu izveidots 

pārredzams plānojums ar investīcijām 

piemērotiem pašreizējiem un turpmākajiem 

investīciju projektiem Savienībā. Šim 

"projektu plānojumam" būtu jānodrošina, 

ka regulāri un strukturēti ir publiski 

pieejama informācija par investīciju 

projektiem, lai nodrošinātu, ka investoriem 

ir uzticama informāciju, uz kuru balstoties 

pieņemt investīciju lēmumus. 

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 

potenciāli rentablu projektu, kuri netiek 

finansēti, jo trūkst noteiktības un 

pārredzamības attiecībā uz šādiem 

projektiem. Daudzos gadījumos tas ir 

tāpēc, ka privātajiem investoriem projekti 

nav zināmi, vai nav pietiekamas 

informācijas, lai varētu novērtēt investīciju 

riskus. Komisijai un EIB ar dalībvalstu 

atbalstu būtu jāveicina, lai vienīgi 

informācijas nolūkā tiktu izveidots 

pārredzams plānojums ar investīcijām 

piemērotiem pašreizējiem un turpmākajiem 

investīciju projektiem Savienībā. Šim 

"projektu plānojumam" būtu jānodrošina, 

ka regulāri un strukturēti ir publiski 

pieejama informācija par investīciju 

projektiem, lai nodrošinātu, ka investoriem 

ir uzticama informāciju, uz kuru balstoties 

pieņemt investīciju lēmumus. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 

Eiropas pilsoņu priekšā, EIB būtu regulāri 

jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 

par to, kas paveikts, un par ESIF ietekmi. 

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 

Eiropas pilsoņu priekšā, EIB un ESIF 

pārvaldes institūcijām būtu regulāri jāziņo 

Eiropas Parlamentam un Padomei par to, 

kas paveikts, un par ESIF ietekmi. 

Saskaņā ar Savienības noteikumiem par 

publisku piekļuvi dokumentiem un 
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informācijai EIB savā tīmekļa vietnē būtu 

jādara publiski pieejama informācija par 

visām EIB finansēšanas un investīciju 

operācijām un par to, kā tās palīdz 

sasniegt ESIF vispārējos mērķus. 

 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija slēdz līgumu ar Eiropas 

Investīciju banku (EIB) par Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda ("ESIF") 

izveidi. 

Komisija slēdz nolīgumu ar Eiropas 

Investīciju banku (EIB) par Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda (turpmāk 

“ESIF”) izveidi atbilstoši šajā regulā 

noteiktajām prasībām. 

 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 

dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 

piekrišanu ESIF nolīgumam var 

pievienoties arī citas trešās personas, 

tostarp valstu attīstības bankas vai 

publiskas aģentūras, kas pieder vai ko 

kontrolē dalībvalstis, un privātā sektora 

vienības. 

2. Pamatojoties uz ESIF nolīgumā 

izklāstītajiem nosacījumiem, ESIF 

nolīgumam var pievienoties dalībvalstis. 

Ar esošo ieguldītāju piekrišanu ESIF 

nolīgumam var pievienoties arī citas trešās 

personas, tostarp valstu attīstības bankas 

vai publiskas aģentūras, kas pieder vai ko 

kontrolē dalībvalstis, un privātā sektora 

vienības. Dalībvalstis un citas trešās 

personas var nepiedalīties ESIF pārvaldes 

struktūrā. 

 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija ir pilnvarota ar deleģētā akta 

palīdzību atbilstoši 17. pantam noslēgt 

ESIF nolīgumu Eiropas Savienības 

vārdā, ja ESIF nolīgums atbilst šīs 

regulas prasībām. 

 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Komisija ir pilnvarota ar deleģētā akta 

palīdzību atbilstoši 17. pantam Savienības 

vārdā piekrist vēlākiem grozījumiem 

ESIF nolīgumā, ja grozījumi ESIF 

nolīgumā atbilst šīs regulas prasībām. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) ESIF pārvaldības kārtību saskaņā ar 

3. pantu, neskarot Eiropas Investīciju 

bankas statūtus; 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas 

Investīciju konsultāciju centru ("EIKC") 

Eiropas Investīciju bankā. EIKC mērķis ir 

izmantot par pamatu esošos EIB un 

Ar šo regulu paredz izveidot Eiropas 

Investīciju konsultāciju centru (turpmāk 

„EIKC”) Eiropas Investīciju bankā. EIKC 

mērķis ir izmantot par pamatu esošos EIB 
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Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 

sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 

projektu apzināšanā, sagatavošanā un 

izstrādē un darbotos kā vienotu tehnisko 

konsultāciju centrs projektu finansēšanā 

Savienībā. Tas ietver arī atbalstu saistībā ar 

tehniskās palīdzības izmantošanu projektu 

strukturēšanā, novatorisku finanšu 

instrumentu izmantošanu, publiskā un 

privātā sektora partnerības izmantošanu un, 

vajadzības gadījumā, konsultācijas par 

attiecīgajiem ES likumdošanas 

jautājumiem.  

un Komisijas konsultāciju pakalpojumus, 

lai sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 

projektu apzināšanā, sagatavošanā un 

izstrādē un darbotos kā vienotu tehnisko 

konsultāciju centrs projektu finansēšanā 

Savienībā. Tas ietver arī atbalstu saistībā ar 

tehniskās palīdzības izmantošanu projektu 

strukturēšanā, novatorisku finanšu 

instrumentu izmantošanu, publiskā un 

privātā sektora partnerības izmantošanu un, 

vajadzības gadījumā, konsultācijas par 

attiecīgajiem ES likumdošanas 

jautājumiem. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – 4.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 EIB katru gadu ziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei par EIKC 

sniegtajiem pakalpojumiem un EIKC 

budžeta izpildi. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

3. pants – -1. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Kad šajā pantā minētās ESIF 

pārvaldes struktūras veic uzdevumus, kas 

tām ir noteiktas šajā regulā, tās rīkojas 

neatkarīgi un ESIF interesēs, nelūdzot un 

nepieņemot nevienas citas valsts vai 

privātās struktūras norādījumus. 
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Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF 

pārvalda Valde, kas nosaka stratēģisku 

ievirzi, stratēģisko aktīvu izvietojumu un 

darbības politikas un procedūras, tostarp 

investīciju politiku projektiem, ko ESIF var 

atbalstīt, un ESIF riska profilu saskaņā ar 

mērķiem, kas noteikti 5. panta 2. punktā. 

Valde ievēl vienu no saviem locekļiem par 

priekšsēdētāju.  

1. ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF 

pārvalda Valde, kas nosaka stratēģisku 

ievirzi, stratēģisko aktīvu izvietojumu un 

darbības politikas un procedūras, tostarp 

investīciju politiku projektiem, ko ESIF var 

atbalstīt, un ESIF riska profilu saskaņā ar 

mērķiem, kas noteikti 5. panta 2. punktā. 

Valde priekšsēdētāja amatā uz vienu reizi 

atjaunojamu trīs gadu termiņu ievēl vienu 

no tās locekļiem. 

 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valde pieņem lēmumus ar konsensu. Valde pieņem lēmumus ar konsensu, tos 

publisko un dara pieejamus.  

 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja dalībvalsts revīzijas iestāde, neatkarīga 

padome vai jebkura dalībvalsts korupcijas 

novēršanas struktūra ir paudusi bažas par 

projektu, investīciju veidu vai struktūru, 

kura atbild par publisko līdzekļu 

investēšanu un ja šīs bažas ir paziņotas 

ESIF, tas ņem vērā paustos viedokļus.  
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Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Rīkotājdirektors katru ceturksni ziņo par 

ESIF darbībām Valdei.  

Rīkotājdirektors katru ceturksni par ESIF 

darbībām ziņo Valdei un vismaz reizi 

gadā Eiropas Parlamentam un Padomei. 

Ceturkšņa ziņojums ir publiski pieejams. 

 Eiropas Parlamentam ir pieejami Valdes 

sanāksmju protokoli, tostarp balsošanas 

rezultāti par katru projektu gadījumā, ja 

Valde nav pieņēmusi vienprātīgu lēmumu. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Rīkotājdirektoru un rīkotājdirektora 

vietnieku ieceļ Valde pēc Komisijas un 

EIB kopēja priekšlikuma uz atjaunojamu 

trīs gadu noteiktu termiņu. 

Rīkotājdirektoru un rīkotājdirektora 

vietnieku ieceļ amatā, pamatojoties uz 

atklātu un pārredzamu atlases procedūru. 

Pamatojoties uz šādu atlases procedūru, 

kas tiek veikta saskaņā ar EIB 

procedūrām, Komisija pēc Valdes 

uzklausīšanas un EIB apstiprinājuma 

saņemšanas iesniedz Eiropas 

Parlamentam rīkotājdirektora un 

rīkotājdirektora vietnieka amata 

kandidātu sarakstu.  

 Komisija pēc EIB apstiprinājuma 

saņemšanas iesniedz Eiropas 

Parlamentam apstiprināšanai 

priekšlikumu par rīkotājdirektora un 

rīkotājdirektora vietnieka iecelšanu. Pēc 

šā priekšlikuma apstiprināšanas Valde 

ieceļ amatā rīkotājdirektoru un 

rīkotājdirektora vietnieku uz vienu reizi 

atjaunojamu trīs gadu termiņu. 
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Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Investīciju komiteja ņem vērā Savienības 

ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 

kohēzijas mērķi un nepieļauj vēl lielāku 

nelīdzsvarotību starp Eiropas Savienības 

reģioniem. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Investīciju komiteju veido astoņi 

neatkarīgi eksperti un rīkotājdirektors, 

kas ir izvēlēts, pamatojoties uz atklātu un 

pārredzamu atlases procedūru. 

Neatkarīgajiem ekspertiem ir 

daudznozaru pieeja un attiecīgā tirgus 

augsta līmeņa pieredze projektu 

finansēšanā un tehnoloģijās, plašas 

zināšanas par Savienības nozarēm un 

ģeogrāfiskajiem tirgiem, un tos ieceļ 

Valde uz atjaunojamu trīs gadu termiņu. 

Pildot savus pienākumus, Investīciju 

komitejas locekļi ir neatkarīgi un 

objektīvi, un viņi nemeklē un nepieņem 

nevienas Savienības iestādes, attiecīgās 

dalībvalsts, valdību, EIB vai jebkādas 

citas publiskas vai privātas struktūras 

norādījumus.  
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Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts – 2.b daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Investīciju komiteja projektu izvērtēšanas 

nolūkā izstrādā pārskatāmu, taisnīgu un 

objektīvu kritēriju kopumu, kas ir publiski 

pieejams un ko Investīciju komiteja 

izmanto apspriešanas procesā. Investīciju 

komitejas apspriešanas rezultāti tiek 

publiskoti. 

 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Investīciju komitejas lēmumus pieņem ar 

vienkāršu balsu vairākumu. 

Investīciju komitejas lēmumus pieņem ar 

vienkāršu balsu vairākumu, tos publisko 

un dara pieejamus. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Rīkotājdirektors regulāri ziņo Valdei par 

Investīciju komitejas darbībām. 

 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Turklāt ES garantiju piešķir, lai, ar Eiropas 

Investīciju bankas starpniecību, atbalstītu 

īpašu investīciju platformas un valstu 

attīstības bankas, kas investē operācijās, 

kuras atbilst šīs regulas prasībām. Šādā 

gadījumā Valde nosaka politikas attiecībā 

uz atbilstīgo investīciju platformām. 

Turklāt ES garantiju piešķir, lai, ar Eiropas 

Investīciju bankas starpniecību, atbalstītu 

īpašu investīciju platformas un valsts 

attīstību veicinošas bankas, kas investē 

operācijās, kuras atbilst šīs regulas 

prasībām. Šādā gadījumā Valde nosaka 

politikas attiecībā uz atbilstīgajām 

investīciju platformām, kurās jāiesaista 

kompetentās publiskās institūcijas, 

attiecīgie sociālie un ekonomiskie 

partneri, kā arī pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvji. 

 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija un EIB, ar dalībvalstu atbalstu, 

veicina, lai tiktu izveidots pārredzams 

plānojums ar pašreizējiem un 

potenciālajiem turpmākajiem investīciju 

projektiem Savienībā. Plānojums neskar 

gala projektus, kas atlasīti atbalstam 

saskaņā ar 3. panta 5. punktu. 

1. Komisija un EIB ar dalībvalstu un 

vietējo iestāžu atbalstu veicina, lai tiktu 

izveidots pārredzams plānojums ar 

pašreizējiem un potenciālajiem 

turpmākajiem investīciju projektiem 

Savienībā, kurš ir publiski pieejams 

investoriem un citām ieinteresētajām 

personām. Plānojumā iekļautais projektu 

saraksts tiek izstrādāts tikai informatīvos 

nolūkos un tas neskar gala projektus, kas 

atlasīti atbalstam saskaņā ar 3. panta 

5. punktu. 

 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis izstrādā, atjaunina un 3. Dalībvalstis pēc apspriešanās vietējām 
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izplata, regulāri un strukturēti, informāciju 

par pašreizējiem un turpmākajiem 

investīciju projektiem to teritorijā. 

iestādēm izstrādā, atjaunina un izplata, 

regulāri un strukturēti, informāciju par 

pašreizējiem un turpmākajiem investīciju 

projektiem to teritorijā. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. EIB, ja nepieciešams sadarbībā ar EIF, 

reizi sešos mēnešos ziņo Komisijai par EIB 

finansēšanas un investīciju operācijām 

saskaņā ar šo regulu. Ziņojumā iekļauj 

novērtējumu par atbilstību prasībām par ES 

garantijas izmantošanu un galvenajiem 

rezultātu rādītājiem, kas noteikti saskaņā ar 

2. panta 1. punkta g) apakšpunktu. 

Ziņojumā iekļauj arī statistikas, finanšu un 

grāmatvedības datus par katru EIB 

finansēšanas un investīciju operāciju 

apkopotā veidā.  

1. EIB, ja nepieciešams — sadarbībā ar 

EIF, reizi sešos mēnešos ziņo Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Komisijai par 

EIB finansēšanas un investīciju operācijām 

saskaņā ar šo regulu. Ziņojumā iekļauj 

novērtējumu par atbilstību prasībām par ES 

garantijas izmantošanu un galvenajiem 

rezultātu rādītājiem, kas noteikti saskaņā ar 

2. panta 1. punkta g) apakšpunktu. 

Ziņojumā iekļauj arī statistikas, finanšu un 

grāmatvedības datus par katru EIB 

finansēšanas un investīciju operāciju 

apkopotā veidā. 

 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. EIB, ja nepieciešams sadarbībā ar EIF, 

katru gadu ziņo Eiropas Parlamentam un 

Padomei par EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām. Ziņojums ir 

publiski pieejams, un tajā iekļauj: 

2. EIB, ja nepieciešams — sadarbībā ar 

EIF, reizi pusgadā mutiski un reizi gadā 

rakstiski ziņo Eiropas Parlamentam un 

Padomei par EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām. Abi ziņojumi ir 

publiski pieejami, un tajos iekļauj: 
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Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Lai Komisija varētu vest uzskaiti un 

ziņot par riskiem, ko sedz ar ES garantiju, 

un par garantiju fonda pārvaldību, EIB, ja 

nepieciešams sadarbībā ar EIF, katru gadu 

iesniedz Komisijai: 

3. Lai Komisija varētu vest uzskaiti un 

ziņot par riskiem, ko sedz ar ES garantiju, 

un par garantiju fonda pārvaldību, EIB, ja 

nepieciešams, sadarbībā ar EIF katru gadu 

Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai iesniedz: 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma 

rīkotājdirektors piedalās uzklausīšanā 

Eiropas Parlamentā par ESIF rezultātiem.  

1. Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma un 

tik bieži, cik Parlaments to uzskata par 

nepieciešamu, Valdes priekšsēdētājs un 
rīkotājdirektors piedalās uzklausīšanā 

Eiropas Parlamentā par ESIF darbības 

rezultātiem.  

 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Rīkotājdirektors mutiski vai rakstiski 

atbild uz jautājumiem, ko Eiropas 

Parlaments uzdod ESIF, jebkurā gadījumā 

piecu nedēļu laikā no jautājuma 

saņemšanas. 

2. Valdes priekšsēdētājs un 

rīkotājdirektors mutiski vai rakstiski atbild 

uz jautājumiem, ko Eiropas Parlaments 

uzdod ESIF, jebkurā gadījumā piecu 

nedēļu laikā no jautājuma saņemšanas. 
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Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Visi saskaņā ar ESIF finansētie 

projekti tiks ietverti EIB sūdzību 

izskatīšanas mehānisma pamatnostādnēs 

un procedūrās, kā arī saprašanās 

memorandā ar Eiropas Ombudu. 

 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Pēc Eiropas Parlamenta atbildīgo 

komiteju pieprasījuma un neatklājot 

informāciju par notiekošajām 

izmeklēšanām, OLAF var sniegt 

informāciju par šīs regulas piemērošanu. 
 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma 

Komisija ziņo Eiropas Parlamentam par šīs 

regulas piemērošanu. 

3. Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma 

Komisija un /vai EIB ziņo Eiropas 

Parlamentam par šīs regulas piemērošanu, 

ES garantijas izmantošanu un garantiju 

fonda darbību. 
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Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma 

EIB ziņo par EIKC sniegtajiem 

pakalpojumiem un EIKC budžeta izpildi. 

 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 3.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b Starp Eiropas Parlamentu un EIB tiek 

noslēgts nolīgums ar sīki izstrādātiem 

noteikumiem attiecībā uz informācijas 

apmaiņu starp Eiropas Parlamentu un 

EIB par finansēšanas un investīciju 

operācijām, ko  EIB veic saskaņā ar šo 

regulu. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. EIB un EIF turpina regulāri iesniegt 

Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Komisijai visus savus neatkarīgos 

novērtējuma ziņojumus, kuros izvērtēti 

praktiskie rezultāti, kas sasniegti ar EIB un 

EIF specifiskajām darbībām saskaņā ar šo 

regulu.  

4. EIB un EIF Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Komisijai regulāri un ikreiz, 

kad tas tiek prasīts, iesniedz visus savus 

neatkarīgos novērtējuma ziņojumus, kuros 

izvērtēti praktiskie rezultāti, kas sasniegti 

ar šajā regulā minētajām EIB un EIF 

specifiskajām darbībām. 
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Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ne vēlāk kā [PB ievietot datumu trīs 

gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā ] 

Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei par šīs regulas 

piemērošanu, kuram, ja vajadzīgs, pievieno 

jebkuru attiecīgu priekšlikumu. 

5. Ne vēlāk kā [PB ierakstīt datumu: trīs 

gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 

Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei par šīs regulas 

piemērošanu, kuram attiecīgā gadījumā 

pievieno jebkādu attiecīgu priekšlikumu šīs 

regulas pārskatīšanai. 

 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

13. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar savām pārredzamības 

politikām attiecībā uz piekļuvi 

dokumentiem un informācijai EIB savā 

tīmekļa vietnē dara publiski pieejamu 

informāciju par visām EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām un par to, kā tās 

palīdz sasniegt vispārējus mērķus, kas 

minēti 5. panta 2. punktā.  

Saskaņā ar Savienības noteikumiem par 

publisku piekļuvi dokumentiem un 

informācijai EIB savā tīmekļa vietnē dara 

publiski pieejamu informāciju par visām 

EIB finansēšanas un investīciju operācijām 

un par to, kā tās palīdz sasniegt vispārējos 

mērķus, kas minēti 5. panta 2. punktā.  

 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Pilnvaras pieņemt 1. panta 3. punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz viena gada laikposmu no šīs regulas 

stāšanās spēkā. 
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Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Pilnvaras pieņemt 1. panta 4. punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku. 
 

 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 

laikā var atsaukt 8. panta 6. punktā minēto 

pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 

atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 

deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 

neskar jau pastāvošo deleģēto aktu spēkā 

esamību. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 

laikā var atsaukt 1. panta 3. punktā, 1. 

panta 4. punktā un 8. panta 6. punktā 

minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 

par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 

pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 

neskar jau pastāvošo deleģēto aktu spēkā 

esamību. 

 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Saskaņā ar 1. panta 3. punktu 

pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 

tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad 

minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
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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 vienu mēnesi. 

 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Saskaņā ar 8. panta 6. punktu pieņemts 

deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 

divu mēnešu laikā 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 1. panta 4. punktu vai 8. 

panta 6. punktu 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 

lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 
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