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ĪSS PAMATOJUMS 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir paplašināt Eiropas Investīciju bankas (EIB) ārējo 

aizdevumu mandātu gan kvantitātes, gan kvalitātes ziņā, jo īpaši nolūkā pastiprināt darbības 

dienvidu kaimiņreģionā un Rietumbalkānu valstīs un īstenot jauno ārējo investīciju plānu.  

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo priekšlikumu, bet uzskata, ka papildus tam ir atbilstīgi 

jāpalielina to EIB finansēšanas darījumu maksimālais apjoms, kam piešķirta ES garantija, lai 

nevajadzētu pārtraukt esošo prioritāro darbību īstenošanu. Minētais galvenokārt attiecas uz 

EIB darbībām Ukrainā, kur tiek lēsts, ka aizdevumiem pašreizējā līmenī ierosinātais 

piešķīrums tiktu izlietots jau līdz 2018. gada vidum. 

Atzinuma sagatavotājs ierosina vairāk koncentrēt stratēģiskos spēkus uz migrācijas 

pamatcēloņiem, kā arī projektiem uzņēmēju kopienu atbalstam prioritārajos reģionos. Tomēr 

priekšlikumā ir nepieciešama lielāka skaidrība, lai nošķirtu šos abus mērķus un tiem 

paredzētās summas. 

Atzinuma sagatavotājs arī atbalsta ideju par to, lai līdz šī lēmuma stāšanās spēkā brīdim EIB 

tiktu sniegta iespēja finansēt projektus saistībā ar jauno privātā sektora aizdevumu mandātu 

(to dēvē par warehousing). 

Atzinuma sagatavotājs arī uzskata, ka būtu vairāk jāstiprina saite starp EIB darbībām un ES 

ārpolitiku. Konkrētāk — valstu sadalījumam, ievērojot reģionālos pieļaujamos apjomus, būtu 

pilnībā jāatspoguļo ārpolitikas prioritātes un ierobežojumi, un tas būtu jānosaka, apspriežoties 

ar Eiropas Ārējās darbības dienestu. 

Turklāt būtu jāuzlabo pārredzamība attiecībā uz EIB projektiem, ko finansē, izmantojot 

finanšu starpniekus. 

GROZĪJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt vērā šādus 

grozījumus: 

 

 

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 

(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 
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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. 

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 un veidot tranzīta un uzņēmēju 

kopienu izturētspēju. 

 

Grozījums Nr.   2 

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 pilnvaru 

palīdzību varētu saglabāt pašreizējos 

atbalsta līmeņus Savienības prioritātēm, 

kā izklāstīts Globālajā stratēģijā par 

Eiropas Savienības ārpolitiku un drošības 

politiku (ES globālā stratēģija), reaģēt uz 

iespējamām turpmākajām problēmām, kā 

arī stratēģiski reaģēt, risinot ar migrācijas 

pamatcēloņiem saistītās problēmas, EIB 

finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES 

garantija, maksimālais apjoms būtu 

jāpalielina līdz EUR 36 300 000 000, cita 

starpā 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, kuru mērķis ir palielināt 

migrantu, bēgļu un tranzīta un uzņēmēju 

kopienu izturētspēju. 

 

Grozījums Nr.   3 

Lēmuma priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Lai gan ir ļoti svarīgi pievērsties 

migrācijas un bēgļu krīzes 

pamatcēloņiem, tam nevajadzētu notikt uz 
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to pasākumu rēķina, kas tiek īstenoti citās 

jomās, kuras ir svarīgas un stratēģiski 

prioritāras, kā noteikts ES globālajā 

stratēģijā. 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Ņemot vērā nepieciešamību ātri 

īstenot EIB izturētspējas iniciatīvu, EIB 

vajadzētu būt iespējai saglabāt privātā 

sektora aizdevumu mandāta projektus, 

ievērojot nosacījumus, kas jāsaskaņo 

starp Komisiju un EIB. 

 

Grozījums Nr.  5 

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 

jānosaka ar migrācijas pamatcēloņiem 

saistītu jautājumu risināšana un tranzīta un 

uzņēmēju kopienu izturētspējas 

veidošana, un tas būtu jāīsteno, pilnībā 

ievērojot Līguma par Eiropas Savienību 

(LES) 21. pantu. EIB būtu jāveic rūpīga 

padziļināta izpēte un projektu uzraudzība, 

lai nodrošinātu atbilstību, un tai būtu 

jāuztur visām ieinteresētajām personām 

pieejams sūdzību mehānisms. Komisijai 

savā gada ziņojumā būtu jāizvērtē 

atbilstība LES 21. pantam, tostarp 

cilvēktiesību ievērošana un veicināšana, 

nabadzības izskaušana un vides risku 

pārvaldība. 
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Grozījums Nr.   6 

Lēmuma priekšlikums 

13. apsvērums 

 
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 pārmaiņām, EIB 

būtu jācenšas palielināt pašreizējo ar 

klimatu saistīto izdevumu īpatsvaru 

saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai 

atbilstīgi saistībām savas klimata 

stratēģijas ietvaros līdz 2020. gadam 

palielinātu savus ar klimatu saistītos 

ieguldījumus jaunattīstības valstīs no 25 % 

līdz 35 %. 

_________________ _________________ 

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.). 

 

Grozījums Nr.  7 

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 finansēšanas darījumiem 

būtu jāiekļauj novērtējums par EIB 

finansēšanas darījumu ieguldījumu ar 

migrācijas pamatcēloņiem saistītu 

jautājumu risināšanā. 

(15) EIB būtu savā rezultātu 

novērtēšanas sistēmā jāizstrādā un jāievieš 

virkne rādītāju publiskā sektora un privātā 

sektora projektiem, kas paredzēti ar 

migrācijas pamatcēloņiem saistītu 

jautājumu risināšanai un migrantu, bēgļu 

un tranzīta un uzņēmēju kopienu 

izturētspējas palielināšanai. Tāpēc 

Komisijas gada ziņojumā Eiropas 

Parlamentam un Padomei par EIB 

finansēšanas darījumiem būtu jāiekļauj 

novērtējums par EIB finansēšanas 

darījumu ieguldījumu minēto mērķu 
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īstenošanā. 

 

Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Būtu jāuzlabo ar ārējo aizdevumu 

mandātu saistīto EIB darbību 

pamanāmība un pārredzamība, jo īpaši 

attiecībā uz apakšprojektiem, ko finansē, 

izmantojot finanšu starpniekus, uzlabojot 

Savienības iestāžu un plašākas 

sabiedrības piekļuvi informācijai. 

 

Grozījums Nr.  9 

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 

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. 

(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 

rasties mandāta termiņa laikā un kas tiek 

atzītas par augstām ES ārpolitikas 

prioritātēm. Privātā sektora mandāts EUR 

2 300 000 000 apmērā un summa EUR 

1 400 000 000 apmērā, kas paredzēti 

publiskā sektora projektiem saistībā ar 

EIB izturētspējas iniciatīvu, būtu pilnībā 

jāizmanto to mērķiem, un tos nevajadzētu 

pārdalīt. 

 

Grozījums Nr.  10 

Lēmuma priekšlikums 

17. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Būtu jāgroza tiesīgo reģionu un 

valstu un potenciāli tiesīgo reģionu un 

valstu saraksts, svītrojot valstis ar augstu 

ienākumu līmeni un augstu kredītreitingu 

(Bruneja, Islande, Izraēla, Singapūra, Čīle 

un Dienvidkoreja). Turklāt potenciāli 

tiesīgo reģionu un valstu sarakstam būtu 

jāpievieno Irāna. 

(17) Būtu jāgroza tiesīgo reģionu un 

valstu un potenciāli tiesīgo reģionu un 

valstu saraksts, svītrojot valstis ar augstu 

ienākumu līmeni un augstu kredītreitingu 

(Bruneja, Islande, Izraēla, Singapūra, Čīle 

un Dienvidkoreja). Turklāt no tiesīgo 

reģionu un valstu saraksta būtu jāsvītro 

Krievija un potenciāli tiesīgo reģionu un 

valstu sarakstam būtu jāpievieno Irāna. 

 

Grozījums Nr.  11 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. daļa 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

2. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

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. līdz 2020. gadam EIB 

finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES 

garantija, maksimālais apjoms nepārsniedz 

EUR 36 300 000 000. No maksimālā 

apjoma atņem finansēšanas darījumiem 

sākotnēji paredzētās, bet pēc tam anulētās 

summas. 

 

Grozījums Nr.  12 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. daļa 

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 34 000 000 

000 apmērā saskaņā ar vispārējo mandātu, 

no kuriem ne vairāk kā EUR 1 400 000 000 

ir paredzēti publiskā sektora projektiem, 

kuru mērķis ir palielināt migrantu, bēgļu 
un tranzīta un uzņēmēju kopienu 

izturētspēju; 
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Grozījums Nr.  13 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. daļa 

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 

saistīto jautājumu risināšanai. 

b) maksimālā summa EUR 2 300 000 

000 apmērā saskaņā ar privātā sektora 

aizdevumu mandātu projektiem, kuri 

paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem 

saistīto jautājumu risināšanai un tiek 

īstenoti saistībā ar EIB izturētspējas 

iniciatīvu. 

 

Grozījums Nr.  14 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. daļa 

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. 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 nodrošina 

atbilstīgu sadalījumu pa valstīm tajos 

reģionos, uz kuriem attiecas ES garantija, 

atbilstīgi Savienības ārpolitikas 

prioritātēm, ko atspoguļo 5. pantā 

minētajās reģionālās tehniskās darbības 

pamatnostādnēs."; 

 

Grozījums Nr.  15 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 
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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) stratēģiska reaģēšana, lai risinātu ar 

migrācijas pamatcēloņiem saistītās 

problēmas un veidotu tranzīta un 

uzņēmēju kopienu izturētspēju.”; 

 

Grozījums Nr.   16 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

3. pants – 5. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem 

privātajā sektorā ir vislielākā ietekme uz 

attīstību, EIB cenšas stiprināt vietējo 

privāto sektoru saņēmējvalstīs, atbalstot 

vietējos ieguldījumus, kā paredzēts 1. 

punkta a) apakšpunktā. EIB finansēšanas 

darījumos, ar kuriem atbalsta 1. punktā 

noteiktos vispārīgos mērķus, cenšas arī 

paredzēt atbalstu ieguldījumu projektiem, 

kurus īsteno MVU no Savienības. Lai 

efektīvi uzraudzītu to līdzekļu izlietojumu, 

kas piešķirti attiecīgo MVU vajadzībām, 

EIB izveido atbilstīgas līgumiskas 

prasības ar finanšu starpniekiem, 

iekļaujot standartus, saskaņā ar kuriem 

saņēmēji sniedz ziņojumus. 

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem 

privātajā sektorā ir vislielākā ietekme uz 

attīstību, EIB cenšas stiprināt vietējo 

privāto sektoru saņēmējvalstīs, atbalstot 

vietējos ieguldījumus, kā paredzēts 1. 

punkta a) apakšpunktā. EIB finansēšanas 

darījumos, ar kuriem atbalsta 1. punktā 

noteiktos vispārīgos mērķus, cenšas arī 

paredzēt atbalstu ieguldījumu projektiem, 

kurus īsteno MVU no Savienības. EIB ļauj 

nodrošināt lielāku riska uzņemšanos, 

elastīgumu un uz attīstību vērstu pieeju, 

kā arī iespēju precīzi izmērīt ietekmi. Lai 

efektīvi uzraudzītu līdzekļu izlietojumu 

attiecīgo MVU vajadzībām, EIB izveido 

un uztur atbilstīgus līgumiskos 

noteikumus, ar kuriem nosaka standarta 

ziņošanas pienākumus gan finanšu 

starpniekiem, gan saņēmējiem. ”; 

 

Grozījums Nr.   17 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

3. pants – 7. punkts – 1. daļa 
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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 samazinātu 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.   18 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns) 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

9. pants – 3. punkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (3a) lēmuma 9. panta 3. punktu aizstāj 

ar šādu: 

3.EIB cenšas uzraudzīt arī starpniecības 

darbību īstenošanu un finanšu starpnieku 

darbību MVU atbalstam. 

“3. EIB uzrauga starpniecības darbību 

īstenošanu un finanšu starpnieku darbību 

MVU atbalstam.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=lv) 

 

Grozījums Nr.  19 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

"b) Rādītājus attiecībā uz projektiem, 

kas paredzēti stratēģiskai reaģēšanai, 

risinot ar migrācijas pamatcēloņiem 

saistītās problēmas, izstrādā EIB;”; 

“b) Rādītājus attiecībā uz projektiem, 

kas paredzēti stratēģiskai reaģēšanai, 

risinot ar migrācijas pamatcēloņiem 

saistītās problēmas un veidojot tranzīta un 

uzņēmēju kopienu izturētspēju, izstrādā 

EIB, rūpīgi apspriežoties ar skartajām 

kopienām, pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām un nevalstiskajām 

organizācijām;”; 

 

Grozījums Nr.   20 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 aa) 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) 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, 

kā arī pasākumus, lai palielinātu vietējo 

atbildību, veicinot skarto kopienu, 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 

nevalstisko organizāciju iesaisti;” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=lv) 

 

Grozījums Nr.  21 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

11. pants – 1. punkts – j apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

"j) Novērtējums par EIB finansēšanas “j) Novērtējums par EIB finansēšanas 
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darījumu ieguldījumu, nodrošinot 

stratēģisku reakciju ar migrācijas 

pamatcēloņiem saistītu jautājumu 

risināšanai. ”; 

darījumu ieguldījumu, nodrošinot 

stratēģisku reakciju ar migrācijas 

pamatcēloņiem saistītu jautājumu 

risināšanai un tranzīta un uzņēmēju 

kopienu izturētspējas veidošanai.”; 

 

Grozījums Nr.  22 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (5a) lēmuma 12. panta 1. punkta 

a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu: 

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, tostarp 

informāciju par projektiem un 

apakšprojektiem, ko finansē, izmantojot 

finanšu starpniekus, jo īpaši norādot to, 

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;” 

 

Grozījums Nr.   23 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns) 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

13. pants – 2. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (5b) lēmuma 13. panta otro daļu aizstāj 

ar šādu tekstu: 

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 

“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, cita starpā ieviešot 
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nepieciešamus pasākumus, lai attiecīgajos 

gadījumos noskaidrotu faktiskos 

īpašniekus. 

ziņošanas sistēmu par katru valsti, 

publiskus faktisko īpašnieku reģistrus un 

neatbilstīgu nodokļu jurisdikciju melno 

sarakstu. EIB regulāri ziņo Eiropas 

Parlamentam par to, kā tiek īstenota tās 

politika attiecībā uz neatbilstīgajām 

jurisdikcijām.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=lv) 

 

Grozījums Nr.  24 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 6. punkts 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

20. pants – -1. daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 “Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam 

iesniedz Eiropas Parlamentam un 

Padomei ziņojumu, kurā novērtē šā 

lēmuma piemērošanu un kurā sniegta 

informācija par iespējamu jaunu lēmumu 

par ārējo aizdevumu mandātu, uz ko 

attiecas ES garantija. 

 

Grozījums Nr.  25 

Lēmuma priekšlikums 

1.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a pants 

 Pārejas noteikums 

 EIB var finansēt projektus saistībā ar 

privātā sektora aizdevumu mandātu līdz 

brīdim, kad stājas spēkā šis lēmums un 

Komisija un EIB noslēdz garantijas 

nolīgumu. Šādiem projektiem var 

piemērot ES garantijas segumu, ja 

Komisija apstiprina, ka ir ievēroti 

noteikumi, kas jāsaskaņo garantijas 

nolīgumā. 
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Grozījums Nr.  26 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – B daļa– ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

B. Kaimiņattiecību un partnerattiecību 

valstis: EUR 18 374 000 000, iedalot šādos 

apakšapjomos: 

B. Kaimiņattiecību un partnerattiecību 

valstis: EUR 21 904 000 000, iedalot šādos 

apakšapjomos: 

 

Grozījums Nr.  27 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – B daļa – ii apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) Austrumeiropa, Dienvidkaukāzs un 

Krievija: EUR 6 008 000 000; 

ii) Austrumeiropa, Dienvidkaukāzs un 

Krievija: EUR 9 538 000 000; 

 

Grozījums Nr.   28 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – C daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

C. Āzija un Latīņamerika: EUR 3 785 

000 000, iedalot šādos apakšapjomos: 

C. Āzija un Latīņamerika: EUR 

4 255 000 000, iedalot šādos 

apakšapjomos: 

 

Grozījums Nr.   29 

Lēmuma priekšlikums 

 I pielikums – C daļa – ii apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) Āzija: EUR 1 040 000 000; ii) Āzija: EUR 1 510 000 000; 
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Grozījums Nr.  30 

Lēmuma priekšlikums 

III pielikums – B daļa– 2. punkts – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Krievija svītrots 
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