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ĪSS PAMATOJUMS 

Investīciju līmenis Eiropas Savienībā ir samazinājies par aptuveni 15 % salīdzinājumā ar 

2007. gadu, kad tas bija vislielākais. Šī samazināšanās ir ekonomikas un finanšu krīzes 

rezultāts, un tā negatīvi ietekmē ekonomikas atveseļošanos, darba vietu radīšanu, ilgtermiņa 

izaugsmi un konkurētspēju. Lai turpmākajos gados nodrošinātu vismaz daļēju prognozēto 

atlabšanu, ir nepieciešami papildu pasākumi investīciju nepietiekamības novēršanai. Tālab 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja atbalsta Eiropas Komisijas politiskās vadlīnijas 

2014.–2019. gadam, kurās šīs problēmas atrisināšana atzīta par galveno politisko uzdevumu.  

 

Ierosinātajā investīciju plānā Eiropai iekļauta gan papildu investīciju līdzekļu mobilizēšana 

turpmākajos trīs gados vismaz 315 miljardu euro apmērā, lai pastiprinātu publisko līdzekļu 

efektivitāti un padarītu iespējamu piekļuvi privātām investīcijām, gan mērķtiecīgas 

iniciatīvas, kas pielāgotas reālās ekonomikas vajadzībām, gan pasākumi, kas padarīs Eiropu 

investoriem pievilcīgāku. 

 

Tiesiskais pamatregulējums un piešķirtie budžeta līdzekļi ir investīciju programmas 

pamatnosacījumi. Ierosināto regulu pēc tās pieņemšanas kopīgi īstenos stratēģiskie partneri 

Komisija un EIB, tomēr tās īstenošanas procesā nevajadzētu nedz radīt papildu birokrātiju, 

nedz veidot papildu maksājumu sistēmas, kas iznīcinātu Eiropas Stratēģisko investīciju fonda 

(ESIF) mērķu lietderību. 

 

Ņemot vērā svarīgo lomu, kāda mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir ES 

ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz darba vietu radīšanu, tie būs galvenie labuma guvēji no 

atbalsta, ko sniegs saskaņā ar šo priekšlikumu. Šajā sakarībā ir svarīgi pilnībā izmantot kopējo 

lauksaimniecības politiku (KLP), jo KLP ir vienīgā pilnīgā Kopienas kompetencē esoša 

politikas joma, ko piemēro teritoriāli, un tālab tā ir vislabāk piemērota, lai īstenotu ar ESIF 

saistītus projektus, aptverot visu teritoriju. Turklāt, izmantojot KLP, daudzās Eiropas 

Savienības daļās ir iegūta īpaša pievienotā vērtība. 

 

Izstrādājot un īstenojot atbalsta mehānismus, būtu jāņem vērā pieredze, kas gūta saistībā ar 

esošo finansēšanas instrumentu un programmu, piemēram, KLP, lai veiksmīgi apgūtu 

mērķtiecīgas investīcijas. Tas jo īpaši attiecas uz uzņēmumiem lauku apvidos, kur ir ārkārtīgi 

nepieciešams panākt ekonomikas izaugsmi un saglabāt darba vietas. 

 

GROZĪJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 



 

PE549.453v02-00 4/21 AD\1057663LV.doc 

LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 

lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 

investīciju trūkums. Strukturālās reformas 

un fiskālā atbildība ir investīciju 

stimulēšanas nepieciešamie 

priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju 

finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 

priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 

labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 

projekti palīdz veicināt nodarbinātību un 

pieprasījumu un noved pie izaugsmes 

potenciāla ilgstoša pieauguma. 

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 

lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 

investīciju trūkums. Strukturālās reformas 

un fiskālā atbildība ir izaugsmes 

atbalstīšanai un investīciju stimulēšanai 

nepieciešamie priekšnoteikumi. Līdz ar 

atjaunotu impulsu investīciju finansēšanai 

šie priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 

pozitīvas mijiedarbības loku, kurā 

investīciju projekti palīdz veicināt 

nodarbinātību un pieprasījumu un noved 

pie izaugsmes potenciāla ilgstoša 

pieauguma. 

 

 

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. 

Stratēģijai ir trīs pīlāri: mobilizēt 

finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai 

investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, un 

uzlabot investīciju vidi Savienībā. Šī 

stratēģija papildina mērķus, kas veicina 

Savienības ekonomisko, sociālo un 

teritoriālo kohēziju Savienībā un 

dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Investīciju vide Savienībā būtu 

jāuzlabo, likvidējot šķēršļus investīcijām, 

(9) Investīciju vide Savienībā būtu 

jāuzlabo, veicot nepieciešamās 
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nostiprinot vienoto tirgu un uzlabojot 

normatīvo paredzamību. ESIF darbam, un 

investīcijām Eiropā kopumā, būtu jāgūst 

no šī papildu darba. 

strukturālās reformas, likvidējot šķēršļus 

investīcijām, nostiprinot vienoto tirgu, 

uzlabojot normatīvo paredzamību un 

mazinot regulējuma birokrātiju. Šim 

papildu darbam būtu pozitīvi jāietekmē 

gan ESIF darbs, gan investīcijas Eiropā 

kopumā. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 

atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 

investīciju Savienībā īstenošanu un 

nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 

Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 

finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 

un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 

attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 

piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 

sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 

darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 

pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 

būtu jāstiprina Savienības ekonmikas, 

sociālā un teritoriālā kohēzija. 

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 

atrisināt grūtības, kas saistītas ar 

produktīvu investīciju finansēšanu un 

īstenošanu Savienībā, un nodrošināt lielāku 

un ģeogrāfiski līdzsvarotu piekļuvi 

finansējumam. Paredzēts, ka labums no 

lielākas piekļuves finansējumam jo īpaši 

būtu jāgūst maziem un vidējiem 

uzņēmumiem, tostarp lauku 

saimniecībām. Labums no šādas 

atvieglotas finansējuma pieejamības būtu 

jāgūst arī vidējas kapitalizācijas 

uzņēmumiem, kas ir uzņēmumi, kuru 

darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 

pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 

būtu jāstiprina Savienības konkurētspēja, 

izaugsmes potenciāls un ekonomikas, 

sociālā un teritoriālā kohēzija, jo īpaši 

lauku, attālos un mazāk attīstītos apvidos. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 

investīcijas ar augstu ekonomisko 

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 

investīcijas ar augstu ekonomisko 
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papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 

politikas mērķiem. 

papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 

politikas mērķiem, kā arī infrastruktūras 

attīstībai, jo īpaši lauku apvidos, 

pētniecībai un inovācijām, 

lauksaimniecības pārtikas nozares 

izvēršanai un modernizēšanai un MVU 

piekļuves uzlabošanai finansējumam šajā 

nozarē. KLP ir vienīgā pilnīgā Kopienas 

kompetencē esoša politikas joma, ko 

piemēro teritoriāli, un tālab tā ir vislabāk 

piemērota īstenot ar ESIF saistītus 

projektus, aptverot visu teritoriju. Ir 

iespējams izmantot daudzus jau 

pastāvošus KLP instrumentus, lai 

veiksmīgi apgūtu mērķtiecīgas 

investīcijas. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Daudziem mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem, kā arī vidējas kapitalizācijas 

sabiedrībām Savienībā nepieciešama 

palīdzība, lai piesaistītu tirgus finansējumu, 

jo īpaši attiecībā uz investīcijām, kas 

saistītas ar lielāku riska pakāpi. ESIF būtu 

jāpalīdz šiem uzņēmumiem pārvarēt 

kapitāla trūkumu, ļaujot EIB un Eiropas 

Investīciju fondam (EIF) veikt tiešas un 

netiešas pašu kapitāla injekcijas, sniegt 

garantijas kredītu augstas kvalitātes 

vērtspapīrošanai un citus produktus, ko 

sniedz, tiecoties sasniegt ESIF mērķus. 

(12) Daudziem mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem, kā arī vidējas kapitalizācijas 

sabiedrībām Savienībā nepieciešama 

palīdzība, lai piesaistītu tirgus finansējumu, 

jo īpaši attiecībā uz investīcijām, kas 

saistītas ar lielāku riska pakāpi. Tas jo 

īpaši attiecas uz uzņēmumiem lauku 

apvidos, kur ir ārkārtīgi nepieciešams 

panākt ekonomikas izaugsmi un saglabāt 

darba vietas, lai novērstu iedzīvotāju 

aizceļošanu no lauku apvidiem. ESIF būtu 

jāpalīdz šiem uzņēmumiem pārvarēt 

kapitāla trūkumu, ļaujot EIB un Eiropas 

Investīciju fondam (turpmāk „EIF”) veikt 

tiešu un netiešu pašu kapitāla 

iepludināšanu, sniegt garantijas kredītu 

augstas kvalitātes vērtspapīrošanai un 

nodrošināt piekļuvi citiem produktiem 

saskaņā ar ESIF mērķu īstenošanu. 
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Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) ESIF būtu jāizveido Eiropas 

Investīciju bankā, lai gūtu labumu no tās 

pieredzes un gūtajiem sasniegumiem un lai 

tā operācijām būtu pozitīva ietekme pēc 

iespējas ātrāk. ESIF darbs pie finansējuma 

sniegšanas mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem un vidējas kapitalizācijas 

sabiedrībām būtu jāvirza caur Eiropas 

Investīciju fondu ("EIF"), lai aizgūtu tā 

pieredzi šādās darbībās. 

(13) ESIF būtu jāizveido Eiropas 

Investīciju bankā, lai gūtu labumu no tās 

pieredzes un gūtajiem sasniegumiem un lai 

tā operācijām būtu pozitīva ietekme un 

labums pēc iespējas ātrāk. ESIF darbs pie 

finansējuma sniegšanas mazajiem un 

vidējiem uzņēmumiem, jo īpaši 

uzņēmumiem, kuri darbojas lauku 

apvidos, un vidējas kapitalizācijas 

sabiedrībām būtu jāvirza caur Eiropas 

Investīciju fondu ("EIF"), lai aizgūtu tā 

pieredzi šādās darbībās. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 

sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 

vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 

projektiem, kas veicina darba vietu 

radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 

konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina plašs 

klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 

kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 

garantijas, lai labāk risinātu individuāla 

projekta vajadzības. Plašajam produktu 

klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 

vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 

investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 

būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 

bet tā vietā tam vajadzētu būt par 

katalizatoru privātajam finansējumam, 

risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 

visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 

sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 

vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 

projektiem, kas veicina kvalitatīvu un 

ilgtermiņa darba vietu radīšanu, ilgtermiņa 

noturīgu izaugsmi, inovāciju un 

konkurētspēju, jo īpaši infrastruktūras 

pasākumus (transports un digitālie, īpaši 

ātrie, platjoslas pasākumi ik vienā 

Savienības reģionā). ESIF būtu 

jānodrošina plašs finanšu produktu klāsts, 

tostarp, pašu kapitāla vērtspapīri, parāda 

vērtspapīri vai garantijas, lai labāk risinātu 

individuāla projekta vajadzības. Plašajam 

produktu klāstam būtu jāļauj ESIF 

pielāgoties tirgus vajadzībām, vienlaicīgi 

veicinot privātās investīcijas un lauku 

apvidu kopienu iesaistīšanos projektos. 
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publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 

konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 

būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 

izlietojums. 

ESIF nevajadzētu būt privātā tirgus 

finansējuma aizstājējam, bet tā vietā tam 

vajadzētu būt par katalizatoru privātajam 

finansējumam, risinot tirgus trūkumus tā, 

lai nodrošinātu visefektīvāko un stratēģiski 

pareizāko publiskās naudas izlietojumu, 

neradot nedz papildu birokrātiju, nedz 

papildu maksājumu sistēmas, kas 

iznīcinātu Eiropas Stratēģisko investīciju 

fonda (ESIF) mērķu lietderību. Prasībai 

par konsekvenci ar valsts atbalsta 

principiem būtu jāveicina šāds efektīvs un 

stratēģisks izlietojums. EFSI būtu arī 

jānodrošina saskanība un papildināmība 

attiecībā uz projektiem, kuri jau tiek 

finansēti ar Savienības līdzekļiem, īpašu 

uzmanību pievēršot lauku attīstībai 

paredzētajiem fondiem. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 

augstāku riska–atdeves profilu nekā 

pastāvošajiem EIB un Savienības 

instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 

vērtību papildus jau pastāvošajām 

operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 

visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 

skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 

tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 

citiem avotiem ar saprātīgiem 

nosacījumiem. 

15. ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 

augstāku riska–atdeves profilu nekā 

pastāvošajiem EIB un Savienības 

instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 

vērtību papildus jau pastāvošajām 

operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 

visā Savienībā, tostarp jo īpaši valstīs un 

reģionos, ko visvairāk skārusi finanšu 

krīze, kā arī daudzās Eiropas 

nelabvēlīgākā situācijā esošajās 

teritorijās, kas ir lauku teritorijas un 

visattālākās teritorijas, kuras cieš augstā 

bezdarba līmeņa un iedzīvotāju 

aizceļošanas dēļ. ESIF būtu jāizmanto tikai 

tad, ja ar saprātīgiem nosacījumiem nav 

pieejams finansējums no citiem avotiem. 
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Grozījums Nr.  10 

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; EFSI būtu arī 

precīzi jāplāno investīcijas, kas var 

nodrošināt ekonomikas apriti. 

 

 

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 attīstību veicinošām 

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 ar tām var 

apspriesties ESIF pārvaldības struktūras 

ietvaros. 

 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Eiropas Komisija neņem vērā 

dalībvalstu finanšu iemaksas EFSI, 
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tostarp to iespējamo dalību investīciju 

platformās, sagatavojot budžeta 

korekcijas, kā tas ir paredzēts Izaugsmes 

un stabilitātes pakta preventīvajā daļā. 

 

 

Grozījums Nr.  13 

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. 

(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. Turklāt būtu 

pilnībā jābalstās uz KLP politiskajiem 

instrumentiem, kas jau daudzās 

Savienības daļās ir nodrošinājuši īpašas 

pievienotās vērtības iegūšanu. EFSI 

pilnībā jāsaskaņo ar inovatīvajiem 

finanšu instrumentiem, kurus izmanto 

lauku saimniecībām paredzētajā politikā. 
Šīs pieejas elastīgumam būtu maksimāli 

jāpalielina iespējas piesaistīt investorus 

investīciju jomās, kurām pievēršas ESIF. 

 

 

Grozījums Nr.  14 

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 

(22) Saskaņā arī Līgumu par Eiropas 

Savienības darbību infrastruktūras, 

pētniecības un izstrādes 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 
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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. 

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). 

Nolūkā nodrošināt publisko līdzekļu 

efektīvu izmantošanu Komisija apsver 

turpmāku norādījumu sniegšanu, lai 

nodrošinātu pilnīgu atbilstību konkrētās 

nozares valsts atbalsta noteikumiem, ja 

projekti daļēji jāfinansē ar publiskajām 

dotācijām. 

 

 

 

Grozījums Nr.  15 

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 saistīti 

ar tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā. 

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 

kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jāizveido 

Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 

(turpmāk „EIKC”). EIKC uzdevums būtu 

sniegt pastiprinātu atbalstu projektu 

izstrādē un sagatavošanā visā Savienībā, 

pamatojoties uz ekspertzināšanām 

Komisijā, EIB, valsts un reģionālo 

attīstību veicinošās bankās un vadošajās 

iestādēs, kas pārvalda Eiropas strukturālos, 

lauksaimniecības un investīciju fondus. 

Tādējādi būtu jāizveido vienots 

kontaktpunkts attiecībā uz jautājumiem, 

kas saistīti ar tehnisku atbalstu un 

administratīvo slogu investīcijām 

Savienībā. 
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Grozījums Nr.  16 

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. 1291/20132, kā arī no Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta, 

ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1316/20133, 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. 1291/20132, kā arī no Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta, 

ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1316/20133, būtu 

jāsamazina. Šīs programmas nekalpo tiem 

pašiem mērķiem, kuriem kalpo ESIF. 

Tomēr paredzams, ka abu programmu 

finansējuma samazināšana, lai finansētu 

garantiju fondu, atsevišķās to attiecīgo 

pilnvaru jomās nodrošinās lielākas 

investīcijas, nekā to ir iespējams nodrošināt 

ar pašreizējām programmām. ESIF būtu 

jāspēj nodrošināt sviras efektu ES 

garantijai, lai palielinātu finansiālo ietekmi 

šajās pētniecības, izstrādes un inovācijas, 

kā arī transporta, telekomunikāciju un 

enerģētikas infrastruktūras jomās 

salīdzinājumā ar situāciju, kurā resursi 

tiktu izlietoti, piešķirot dotācijas ar 

plānoto programmas "Apvārsnis 2020" un 

Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instrumenta programmas palīdzību. Tādēļ 

ir lietderīgi daļu no šīm programmām 

pašlaik paredzētā finansējuma novirzīt 
ESIF. EFSI nevajadzētu finansēt ar 

jebkādām papildu summām no Eiropas 

struktūrfondiem vai ieguldījumu fondiem. 

__________________ __________________ 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. 

decembris), ar ko izveido Pētniecības un 

inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 

2020" (2014.–2020. gads) un atceļ 

Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. 

decembris), ar ko izveido Pētniecības un 

inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 

2020" (2014.–2020. gads) un atceļ 

Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 
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20.12.2013., 104. lpp.). 20.12.2013., 104. lpp.). 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 

11. decembris), ar ko izveido Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumentu, 

groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ 

Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) 

Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 

129. lpp.). 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 

11. decembris), ar ko izveido Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumentu, 

groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ 

Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) 

Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 

129. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  17 

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 tiktu izveidots 

pārredzams plānojums ar investīcijām 

piemērotiem pašreizējiem un turpmākajiem 

investīciju projektiem Savienībā, 

apspriežoties ar reģionālajām iestādēm, 

privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību. 

Šim "projektu plānojumam" būtu 

jānodrošina, ka regulāri, lietotājiem ērtākā 

veidā un strukturēti ir publiski pieejama 

informācija par investīciju projektiem, lai 

nodrošinātu, ka investoriem ir uzticama 

informāciju, uz kuru balstoties, pieņemt 

investīciju lēmumus. 
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Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas 

Savienībā un nodrošināt labāku piekļuvi 

finansējumam sabiedrībām, kam ir līdz 

3000 darbinieku, īpašu uzmanību pievēršot 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 

nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju 

("ESIF nolīgums"). 

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas 

Savienībā un nodrošināt labāku, vieglāk 

pieejamu un ģeogrāfiski līdzsvarotu 

piekļuvi finansējumam sabiedrībām, kam ir 

līdz 3000 darbinieku, īpašu uzmanību 

pievēršot mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem un piešķirot īpašu prioritāti 

uzņēmumiem un kooperatīviem, kas 

atrodas lauku apvidos, kā arī apvidos ar 

vāju struktūru un nelabvēlīgākā situācijā 

esošajos reģionos un attālākos reģionos, 

kā arī virzot uz priekšu projektus, kas 

veicina teritoriālo kohēziju un lauku 

apvidu savstarpēju savienošanu, ko 

panāk, nodrošinot EIB riska uzņemšanās 

spēju ("ESIF nolīgums"). 

 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ar EFSI atbalsta stratēģiskās investīcijas 

ar augstu sociālo, vides un ekonomikas 

pievienoto vērtību, veicinot ekonomisko, 

sociālo un teritoriālo kohēziju, palīdzot 

īstenot Savienības mērķus visās politikas 

jomās, tostarp lauksaimniecības un 

lauksaimniecības pārtikas nozarē. 

 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 
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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. ESIF nolīgumam var pievienoties 

dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 

piekrišanu ESIF līgumam var pievienoties 

arī citas trešās puses, tostarp valsts attīstību 

veicinošas bankas vai publiskas aģentūras, 

kas pieder dalībvalstīm vai atrodas 

dalībvalstu kontrolē, reģionālās vai 

vietējās pārvaldes iestādes, sabiedrisko 

interešu organizācijas, publiskā un 

privātā sektora partnerības un publiskās 

pētniecības organizācijas. 

 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a EFSI ir atbildīga par projektu 

finansēšanu, kuriem ir nozīmīga 

pievienotā vērtība, jebkurā laikā pievēršot 

uzmanību papildināmībai un saskanībai 

ar citiem ES finansētiem projektiem. 

 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Atbilstības kritēriji ES garantijas 

izmantošanai 

 ESIF nolīgumā paredz, ka ESIF 

jāatbalsta projekti, kas: 

 a) atbilst Savienības politikai; 

 b) ir ekonomiski un tehniski pamatoti; 

 c) sniedz pievienoto vērtību un, 
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 d) ja iespējams, maksimāli mobilizē 

privātā sektora kapitālu. 

 

Grozījums Nr.  23 

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 

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.  

ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas 

Investīciju konsultāciju centru ("EIKC") 

Eiropas Investīciju bankā, tomēr neradot 

papildu birokrātiju un neveidojot citas 

sistēmas. EIKC mērķis ir izmantot par 

pamatu esošos EIB un Komisijas 

konsultāciju pakalpojumus, lai sniegtu 

konsultatīvu atbalstu investīciju projektu 

apzināšanā, sagatavošanā un pilnveidošanā, 

un darboties kā vienotam tehnisko 

konsultāciju centram saistībā ar projektu 

finansēšanu Savienībā. EIKC sniedz 

mērķtiecīgu palīdzību atbilstoši to 

dalībvalstu īpatnībām un vajadzībām, 

kurās ir vismazāk attīstītie tirgi. Tas ietver 

arī atbalstu saistībā ar tehniskās palīdzības 

izmantošanu projektu strukturēšanā, 

novatorisku finanšu instrumentu 

izmantošanu, publiskā un privātā sektora 

partnerības izmantošanu un vajadzības 

gadījumā konsultēšanu par attiecīgajiem 

ES likumdošanas jautājumiem. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai sasniegtu šo mērķi, EIKC izmanto EIB, 

Komisijas, valsts attīstības banku un 

Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

Lai sasniegtu šo mērķi, EIKC izmanto EIB, 

Komisijas, valsts un reģionālo attīstības 

banku un Eiropas strukturālo, 

lauksaimniecības un investīciju fondu 
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pārvaldošo iestāžu ekspertzināšanas.  pārvaldošo iestāžu ekspertzināšanas. 

 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Investīciju komitejas sastāvā ir seši 

neatkarīgi eksperti un rīkotājdirektors. 

Neatkarīgajiem ekspertiem ir attiecīga 

augsta līmeņa tirgus pieredze saistībā ar 

projektu finansēšanu, un tos ieceļ Valde uz 

atjaunojamu trīs gadu noteiktu termiņu. 

Investīciju komitejas sastāvā ir astoņi 

neatkarīgi eksperti un rīkotājdirektors. 

Neatkarīgajiem ekspertiem ir attiecīga 

augsta līmeņa tirgus pieredze saistībā ar 

projektu strukturēšanu un projektu 

finansēšanu, kā arī makroekonomiskā 

pieredze reģionālajā ekonomikas un 

sociālajā attīstībā. Investīciju komitejai ir 

daudznozaru sastāvs, un tajā ir pārstāvji 

ar plašu pieredzi dažādās nozarēs, 

piemēram, lauksaimniecībā, pētniecībā, 

transportā un MVU darbībā. To ieceļ 

Valde uz atjaunojamu trīs gadu termiņu. 

Ieceļot komitejas locekļus, Valde ievēro 

komitejas locekļu dzimumu līdzsvaru. 

 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Savienība sniedz garantiju EIB par 

finansēšanas vai investīciju operācijām, ko 

veic Savienībā un uz ko attiecas šī regula 

("ES garantija"). ES garantija tiek piešķirta 

kā garantija pēc pieprasījuma attiecībā uz 

instrumentiem, kas minēti 6. pantā. 

Savienība sniedz garantiju EIB par 

finansēšanas vai investīciju operācijām, ko 

veic Savienībā un uz ko attiecas šī regula 

("ES garantija"). ES garantija tiek piešķirta 

kā garantija pēc pieprasījuma attiecībā uz 

instrumentiem, kas minēti 6. pantā. EFSI 

paredzētās garantijas sniegšana nekādos 

apstākļos neietekmē programmas 

"Apvārsnis 2020" un EISI mērķus. 
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Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) infrastruktūras attīstība, tostarp 

transporta jomā, jo īpaši rūpniecības 

centros; enerģētika, jo īpaši enerģijas 

starpsavienojumi; digitālā infrastruktūra; 

a) infrastruktūras attīstība, tostarp vietējas 

un reģionālas ar pašvaldību saistītas 

infrastruktūras transporta jomā, jo īpaši 

rūpnieciskās, lauku un lauksaimniecības 

teritorijās un tūrisma centros; enerģētika, 

jo īpaši energotīklu starpsavienojumi; 

digitālā un telekomunikāciju 

infrastruktūra, prioritāti piešķirot lauku 

apvidiem, kuri atpaliek ātro platjoslas 

savienojumu nodrošināšanā; 

 

 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) investīcijas izglītībā un apmācībā, 

veselības aprūpē, pētniecībā un attīstībā, 

informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijās un inovācijās; 

b) investīcijas izglītībā un apmācībā, 

veselības aprūpē, sociālajos un ilgtermiņa 

aprūpes pakalpojumos, pētniecībā un 

izstrādē, tostarp pētniecībā un vietējo 

pašvaldību veiktspējas veidošanā, un 

infrastruktūrās, kas vajadzīgas pētniecībai 
un inovācijām; 

 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) atjaunojamo energoresursu ekspansija 

un enerģijas un resursu efektivitāte; 

c) atjaunojamo energoresursu ekspansija, 

pētniecība atjaunojamo energoresursu 
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jomā un enerģijas un resursu efektivitātes 

ekspansija; 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) infrastruktūras projekti vides, dabas 

resursu, pilsētvides attīstības un sociālajās 

jomās; 

d) infrastruktūras projekti vides, 

lauksaimniecības, dabas resursu, lauku 

apvidu un pilsētvides attīstības un 

sociālajās jomās; 

 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) finansiāla atbalsta sniegšana 

sabiedrībām, kas minētas 1. panta 1. 

punktā, tostarp apgrozāmā kapitāla riska 

finansējums. 

e) finansiāla atbalsta sniegšana 1. panta 

1. punktā minētajiem uzņēmumiem, tostarp 

apgrozāmā kapitāla riska finansēšana un 

finanšu atbalsts investīcijām, kas var radīt 

ekonomikas apriti. 

 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) maksājumiem no Savienības vispārējā 

budžeta, 

a) maksājumiem no Savienības vispārējā 

budžeta, nepieprasot nekādas papildu 

summas no Eiropas struktūrfondiem vai 

ieguldījumu fondiem,  
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Grozījums Nr.  33 

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 atbalstu 

un apspriežoties ar reģionālajām 

iestādēm, privāto sektoru un pilsonisko 

sabiedrību, veicina, lai tiktu izveidots 

pārredzams plānojums ar pašreizējiem un 

potenciālajiem turpmākajiem investīciju 

projektiem Savienībā. Šī rezerve neskar 

gala projektus, kas atlasīti atbalstam 

saskaņā ar 3. panta 5. punktu. 

 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis izstrādā, atjaunina un 

izplata, regulāri un strukturēti, informāciju 

par pašreizējiem un turpmākajiem 

investīciju projektiem to teritorijā. 

3. Dalībvalstis un reģionālās un vietējās 

iestādes izstrādā, atjaunina un izplata, 

regulāri un strukturēti, informāciju par 

pašreizējiem un turpmākajiem investīciju 

projektiem to teritorijā. 
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