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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgās Ārlietu komiteju un Attīstības komiteju 
ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13 a) Partneriem vajadzētu būt tiesīgiem 
saņemt garantiju ar nosacījumu, ka tie 
pielāgo savas iekšējās politikas nostādnes, 
tajās atspoguļojot jaunāko pieņemto 
tiesisko regulējumu, lai līdz ar cīņu pret 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas 
cīnītos arī pret nodokļu apiešanu, kā tas 
izklāstīts Komisijas 2018. gada 21. marta 
paziņojumā par to, ka ES tiesību aktos, ar 
ko pārvalda jo īpaši finansēšanas un 
investīciju operācijas, noteiktas jaunas 
prasības pret nodokļu apiešanu 
(C(2018)1756);

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šai regulai vajadzētu palīdzēt 
Savienības politikā integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārēju mērķi, proti, 
25 % no Savienības budžeta izdevumiem, 
kas paredzēti klimata mērķu sasniegšanai. 
Paredzams, ka darbības saskaņā ar šo 
regulu sekmēs mērķi novirzīt 25 % no tās 
kopējā finansējuma klimata jomas 
mērķiem. Attiecīgās darbības tiks noteiktas 

(28) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šai regulai vajadzētu palīdzēt 
Savienības politikā integrēt rīcību klimata 
jomā un periodā no 2021. gada līdz 
2027. gadam sasniegt vispārēju mērķi, 
proti, vismaz 25 % no Savienības budžeta 
izdevumiem izmantot klimata mērķu 
sasniegšanas veicināšanai, un pēc 
iespējas drīzāk (vēlākais līdz 
2027. gadam) sasniegt 30 % mērķi. 
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šīs regulas īstenošanas gaitā, un kopējais 
ieguldījums no šīs regulas būtu jāiekļauj 
attiecīgajos izvērtējumos un pārskatīšanas 
procesos.

Paredzams, ka darbības saskaņā ar šo 
regulu sekmēs mērķi novirzīt 35 % no tās 
kopējā finansējuma klimata jomas 
mērķiem. Attiecīgās darbības tiks noteiktas 
šīs regulas īstenošanas gaitā, un kopējais 
ieguldījums no šīs regulas būtu jāiekļauj 
attiecīgajos izvērtējumos un pārskatīšanas 
procesos.

Pamatojums

Grozījums tiek izdarīts, lai pielāgotu teksta redakciju starpposma ziņojumam par DFS un 
pašu resursiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35 a) ES garantija valsts investīciju 
operācijām publiskajā sektorā ir daļa no 
EFIA+. Šo ES garantiju nepaplašina, lai 
ietvertu valstu investīciju operācijas, 
kuras paredz turpmākus aizdevumus 
privātajam sektoram vai aizdevumus 
reģionālām struktūrām vai to labā, lai gan 
tās var piekļūt reģionālajam 
finansējumam bez valstu garantijām. Lai 
atbalstītu EIB veikto spēju plānošanu, 
šādu valsts investīciju operāciju minimālo 
garantēto apjomu piešķir EIB.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ārējās darbības garantija būtu 
jāizveido, pilnveidojot pastāvošo EFIA 
garantiju un Garantiju fondu ārējai 
darbībai. Ārējās darbības garantijai būtu 
jāatbalsta EFIA+ darbības, uz ko attiecas 

(36) Ārējās darbības garantija būtu 
jāizveido, pilnveidojot pastāvošo EFIA 
garantiju, ārējo aizdevumu mandātu un 
Garantiju fondu ārējai darbībai. Ārējās 
darbības garantijai būtu jāatbalsta EFIA+ 



AD\1171763LV.docx 5/30 PE626.927v02-00

LV

budžeta garantijas, makrofinansiālā 
palīdzība un aizdevumi trešām valstīm, 
pamatojoties uz Padomes Lēmumu 
77/270/Euratom71. Šīs darbības būtu 
jāatbalsta ar apropriācijām saskaņā ar šo 
regulu kopā ar apropriācijām saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. .../... (IPA III) un Regulu 
(ES) Nr. .../... (EINS), kam vajadzētu segt 
arī uzkrājumu likmi un saistības, kas izriet 
no makrofinansiālās palīdzības 
aizdevumiem un aizdevumiem trešām 
valstīm, kuras minētas attiecīgi EINS 
regulas 10. panta 2. punktā. Finansējot 
EFIA+ darbības, prioritāte būtu jāpiešķir to 
darbību finansēšanai, kurām ir būtiska 
ietekme uz darbvietu radīšanu un kuru 
izmaksu un ieguvumu attiecība veicina 
investīciju ilgtspēju. Darbības, kas tiek 
atbalstītas ar Ārējās darbības garantiju, 
būtu pēc vajadzības un saskaņā ar labāka 
regulējuma prasībām jāpapildina ar 
vidisko, finansiālo un sociālo aspektu 
padziļinātu ex ante izvērtējumu. Ārējās 
darbības garantija nebūtu jāizmanto 
sabiedrisko pamatpakalpojumu sniegšanai, 
par ko joprojām ir atbildīga valdība.

darbības, uz ko attiecas budžeta garantijas, 
makrofinansiālā palīdzība un aizdevumi 
trešām valstīm, pamatojoties uz Padomes 
Lēmumu 77/270/Euratom71. Šīs darbības 
būtu jāatbalsta ar apropriācijām saskaņā ar 
šo regulu kopā ar apropriācijām saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. .../... (IPA III) un Regulu 
(ES) Nr. .../... (EINS), kam vajadzētu segt 
arī uzkrājumu likmi un saistības, kas izriet 
no makrofinansiālās palīdzības 
aizdevumiem un aizdevumiem trešām 
valstīm, kuras minētas attiecīgi EINS 
regulas 10. panta 2. punktā. Finansējot 
EFIA+ darbības, prioritāte būtu jāpiešķir to 
darbību finansēšanai, kurām ir būtiska 
ietekme uz darbvietu radīšanu un kuru 
izmaksu un ieguvumu attiecība veicina 
investīciju ilgtspēju. Darbības, kas tiek 
atbalstītas ar Ārējās darbības garantiju, 
būtu saskaņā ar labāka regulējuma 
prasībām jāpapildina ar vidisko, finansiālo 
un sociālo aspektu padziļinātu ex ante 
izvērtējumu. Ārējās darbības garantija 
nebūtu jāizmanto sabiedrisko 
pamatpakalpojumu sniegšanai, par ko 
joprojām ir atbildīga valdība.

__________________ __________________

71 Padomes 1977. gada 29. marta 
Lēmums 77/270/Euratom, lai pilnvarotu 
Komisiju slēgt Eiropas Atomenerģijas 
kopienas aizņēmumu līgumus, kas 
veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu 
(OV L 88, 6.4.1977., 9. lpp.).

71 Padomes 1977. gada 29. marta 
Lēmums 77/270/Euratom, lai pilnvarotu 
Komisiju slēgt Eiropas Atomenerģijas 
kopienas aizņēmumu līgumus, kas 
veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu 
(OV L 88, 6.4.1977., 9. lpp.).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44 a) Lai veicinātu starptautisko cīņu 
pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas, krāpšanu, 
korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu, viss finansējums, kas tiek 
nodrošināts saskaņā ar šo regulu, ir 
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jāsniedz pilnīgi pārredzami. Turklāt 
atbilstīgajiem partneriem nebūtu 
jāatbalsta nekādi pasākumi, kas tiek veikti 
nelikumīgiem mērķiem, un nebūtu 
jāpiedalās finansēšanas vai investīcijas 
operācijās, izmantojot mehānismu, kas 
atrodas jurisdikcijā, kura nesadarbojas, 
vai nodokļu oāzē. Partneri arī atturas no 
jebkādas nodokļu apiešanas vai agresīvas 
nodokļu plānošanas shēmu izmantošanas.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8 a) “papildvērtība” ir princips, kas 
nodrošina, ka Ārējās darbības garantija 
veicina ilgtspējīgu attīstību ar tādu 
operāciju palīdzību, kuras nebūtu 
iespējams bez tās veikt vai kuras sniedz 
pozitīvus rezultātus papildus tam, kas 
būtu sasniegts bez šīs garantijas. 
Papildvērtība nozīmē arī privātā sektora 
finansējuma piesaistīšanu un ar tirgus 
nepilnībām vai neoptimālu situāciju 
investīciju jomā saistītu problēmu 
risināšanu, kā arī investīciju kvalitātes, 
ilgtspējas vai ietekmes uzlabošanu vai 
mēroga palielināšanu. Šis princips 
nodrošina arī to, ka ar investīciju un 
finansēšanas operācijām, uz kurām 
attiecas Ārējās darbības garantija, 
neaizstāj dalībvalsts atbalstu, privātu 
finansējumu vai citu Savienības, vai 
starptautiska līmeņa finansiālu intervenci 
un izvairās ar tām izstumt citas publiskas 
vai privātas investīcijas. Ar Ārējās 
darbības garantiju atbalstītiem projektiem 
parasti ir augstāks riska profils nekā 
investīciju portfelim, ko atbalsta atbilstīgie 
partneri saskaņā ar savu parasto 
investīciju politiku bez Ārējās darbības 
garantijas.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas vispārējais mērķis ir 
nodrošināt un veicināt Savienības vērtības 
un intereses pasaulē, lai sasniegtu 
Savienības ārējās darbības mērķus un 
principus, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 5. punktā, 8. un 
21. pantā.

1. Šīs regulas vispārējais mērķis ir 
nodrošināt un veicināt Savienības vērtības, 
principus un intereses pasaulē, lai 
sasniegtu Savienības ārējās darbības 
mērķus un principus, kā noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā, 
8. un 21. pantā un LESD 208. un 
11. pantā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums šīs regulas īstenošanai 
no 2021. līdz 2027. gadam ir 
89 200 miljoni EUR (faktiskajās cenās).

1. Finansējums šīs regulas īstenošanai 
no 2021. līdz 2027. gadam ir 
82 451 000 000 EUR 2018. gada cenās
(93 154 000 000 EUR faktiskajās cenās).

Pamatojums

Grozījums tiek veikts, lai palielinātu finansējumu dienvidu kaimiņvalstīm un Subsahāras 
Āfrikai, paredzot papildu 3,5 miljardus EUR, saskaņā ar starpposma ziņojumu par DFS un 
pašu resursiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 68 000 miljoni EUR 
ģeogrāfiskajām programmām:

(a) 63 687 miljoni EUR 2018. gada 
cenās (71 954 miljoni EUR faktiskajās 
cenās) ģeogrāfiskajām programmām:
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kaimiņvalstis – vismaz 
22 000 miljoni EUR,

– kaimiņvalstis — vismaz 
20 572 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(23 243 miljoni EUR faktiskajās cenās),

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Subsahāras Āfrika –vismaz 
32 000 miljoni EUR,

– Subsahāras Āfrika — vismaz 
30 723 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(34 712 miljoni EUR faktiskajās cenās),

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Āzija un Klusā okeāna reģions –
10 000 miljoni EUR,

– Āzija un Klusā okeāna reģions —
8851 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(10 000 miljoni EUR faktiskajās cenās),

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ziemeļamerika, Dienvidamerika un 
Karību jūras reģions – 4 000 miljoni EUR,

– Ziemeļamerika, Dienvidamerika un 
Karību jūras reģions — 3540 miljoni EUR 
2018. gada cenās (4000 miljoni EUR 
faktiskajās cenās),
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 7 000 miljoni EUR tematiskajām 
programmām:

(b) 6196 miljoni EUR 2018. gada 
cenās (7000 miljoni EUR faktiskajās 
cenās) tematiskajām programmām:

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– cilvēktiesības un demokrātija –
1 500 miljoni EUR,

– cilvēktiesības un demokrātija —
1328 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(1500 miljoni EUR faktiskajās cenās),

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas – 1 500 miljoni EUR,

– pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas — 1328 miljoni EUR 
2018. gada cenās (1500 miljoni EUR 
faktiskajās cenās),

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– stabilitātes un miera veicināšana –
1 000 miljoni EUR,

– stabilitātes un miera veicināšana —
886 miljoni EUR 2018. gada cenās 
(1000 miljoni EUR faktiskajās cenās),
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– globālās problēmas – 3 000 miljoni 
EUR,

– globālās problēmas — 2656 miljoni 
EUR 2018. gada cenās (3000 miljoni EUR 
faktiskajās cenās),

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b a) dzimumu līdztiesība un sieviešu 
iespēju veicināšana — 1062 miljoni EUR 
2018. gada cenās (1200 miljoni EUR 
faktiskajās cenās),

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 4 000 miljoni EUR ātrās reaģēšanas 
darbībām.

(c) 3540 miljoni EUR 2018. gada 
cenās (4000 miljoni EUR faktiskajās 
cenās) ātrās reaģēšanas darbībām.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Rezerve jaunām problēmām un 
prioritātēm 10 200 miljonu EUR apmērā 
palielina 2. punktā minētās summas 
saskaņā ar 15. pantu.

3. Rezerve jaunām problēmām un 
prioritātēm 7966 miljonu EUR apmērā 
2018. gada cenās (9000 miljoni EUR 
faktiskajās cenās) palielina 2. punktā 
minētās summas saskaņā ar 15. pantu.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Tiklīdz iestādes ir kopīgi 
vienojušās par prioritātēm, Eiropas 
Parlaments un Padome budžeta 
procedūras laikā apstiprina gada 
apropriācijas daudzgadu finanšu shēmas 
maksimālo summu robežās. 

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem 12. un 13. pantā 
minētās daudzgadu indikatīvās 
programmas, izmantojot īstenošanas aktus. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 35. panta 2. punktā. Šī procedūra 
tiek piemērota arī pārskatīšanai, kas 
minēta šā panta 3., 4. un 5. punktā un 
kuras rezultātā var ievērojami mainīt 
daudzgadu indikatīvās programmas 
saturu.

1. Komisija pieņem 12. un 13. pantā 
minētās daudzgadu indikatīvās 
programmas, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ģeogrāfisko programmu daudzgadu 
indikatīvās programmas var vajadzības 
gadījumā pārskatīt efektīvas īstenošanas 
nolūkā, jo īpaši, ja pastāv būtiski grozījumi 
7. pantā minētajā politikas satvarā vai pēc 

3. Attiecībā uz ģeogrāfisko 
programmu daudzgadu indikatīvajām 
programmām veic vidusposma 
novērtēšanu un, ja nepieciešams, tās 
jebkurā brīdī pārskata efektīvas 
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krīzes vai pēckrīzes situācijā. īstenošanas nolūkā, jo īpaši gadījumos, kad 
pastāv būtiski grozījumi 7. pantā minētajā 
politikas satvarā vai pēc krīzes vai 
pēckrīzes situācijā.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par šo līdzekļu izmantojumu lemj 
saskaņā ar 14. un 21. pantā noteiktajām 
procedūrām.

2. Par šo līdzekļu piešķiršanu 
ģeogrāfisku vai tematisku jautājumu 
risināšanai lemj ikgadējās budžeta 
procedūras satvarā vai saistībā ar budžeta 
pārvietojumiem un saskaņā ar 14. un 
21. pantā noteiktajām procedūrām.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Rīcības plānus un pasākumus 
pieņem, izmantojot īstenošanas aktus, kas 
pieņemti saskaņā ar 35. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt
rīcības plānus un pasākumus, izmantojot 
deleģētus aktus saskaņā ar 34. pantu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja darbības plāni un pasākumi ir 
pieņemti saskaņā ar šo punktu, par tiem, 
izņemot ārkārtas palīdzības pasākumus, 
un tehniskajiem grozījumiem mēneša 
laikā pēc to pieņemšanas paziņo Eiropas 
Parlamentam un dalībvalstīm ar 
attiecīgās komitejas starpniecību, kura 

svītrots
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minēta 35. pantā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms Komisija pieņem vai pagarina 
ārkārtas palīdzības pasākumus, kuri 
nepārsniedz 20 miljonus EUR, tā informē 
Padomi par šo pasākumu būtību un 
mērķiem un par plānoto finansējumu. 
Komisija informē Padomi, pirms veikt 
būtiskas izmaiņas jau pieņemtajos ārkārtas 
palīdzības pasākumos. Plānojot un vēlāk 
īstenojot šādus pasākumus, Komisija ņem 
vērā attiecīgo Padomes politikas pieeju, lai 
nodrošinātu Savienības ārējās darbības 
konsekvenci.

Pirms Komisija pieņem vai pagarina 
ārkārtas palīdzības pasākumus, kuri 
nepārsniedz 20 miljonus EUR, tā informē 
Padomi un Eiropas Parlamentu par šo 
pasākumu būtību un mērķiem un par 
plānoto finansējumu. Komisija informē 
Padomi un Eiropas Parlamentu, pirms 
veikt būtiskas izmaiņas jau pieņemtajos 
ārkārtas palīdzības pasākumos. Plānojot un 
vēlāk īstenojot šādus pasākumus, Komisija 
ņem vērā attiecīgo Padomes un Eiropas 
Parlamenta politikas pieeju, lai 
nodrošinātu Savienības ārējās darbības 
konsekvenci.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija laikus un pienācīgi informē 
Eiropas Parlamentu par ārkārtas 
palīdzības pasākumu plānošanu un 
īstenošanu saskaņā ar šo pantu, tostarp 
par paredzētajām finansējuma summām, 
un informē Eiropas Parlamentu arī 
gadījumā, ja tā veic būtiskas izmaiņas 
minētajā palīdzībā vai tās ilguma 
pagarinājumus.

svītrots

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – 2. daļa



PE626.927v02-00 14/30 AD\1171763LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi par pārnestām saistību
apropriācijām atbilstīgi Finanšu regulas 
12. panta 6. punktam.

Komisija sniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei informāciju par automātiski 
pārnestām apropriācijām, tostarp to 
apmēriem, atbilstīgi Finanšu regulas 
12. panta 6. punktam.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minētā finansējuma finansē Eiropas 
Fondu ilgtspējīgai attīstībai plus (EFIA+) 
un Ārējās darbības garantiju.

Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai plus 
(EFIA+) un Ārējās darbības garantiju 
finansē, izmantojot 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minēto finansējumu 
ģeogrāfiskajām programmām. Tas nekādi 
nekaitē citām darbībām, ko finansē no 
ģeogrāfiskajām programmām.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EFIA+ kā integrētas finansiālas paketes, 
kas nodrošina finansiālo kapacitāti, 
balstoties uz 23. panta 1. punkta a), e) un 
f) apakšpunktā noteiktajām īstenošanas 
metodēm, mērķis ir atbalstīt investīcijas un 
palielināt piekļuvi finansējumam, lai 
sekmētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomisko un sociālo attīstību un 
veicinātu sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs ar īpašu uzsvaru uz 
nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, pienācīgu darbvietu 
radīšanu, ekonomiskajām iespējām, 
prasmēm un uzņēmējdarbību, 
sociālekonomiskajām nozarēm, 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 

EFIA+ kā integrētas finansiālas paketes, 
kas nodrošina finansiālo kapacitāti ar 
dotācijām, garantijām un citiem finanšu 
instrumentiem, kā noteikts 23. panta 
1. punktā, mērķis ir atbalstīt investīcijas un 
palielināt piekļuvi finansējumam, lai 
sekmētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomisko un sociālo attīstību un 
veicinātu partnervalstu sociālekonomisko 
izturētspēju ar īpašu uzsvaru uz nabadzības 
izskaušanu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, pienācīgu darbvietu radīšanu, 
ekonomiskajām iespējām, prasmēm un 
uzņēmējdarbību, sociālekonomiskajām 
nozarēm, mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, kā arī konkrētu 
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uzņēmumiem, kā arī konkrētu neatbilstīgās 
migrācijas sociālekonomisko pamatcēloņu 
risināšanu, saskaņā ar attiecīgajiem 
indikatīvās plānošanas dokumentiem. 
Īpašu uzmanību velta valstīm, kas 
identificētas kā valstis, kuras skar 
nestabilitāte vai konflikts, vismazāk 
attīstītajām valstīm un lielu parādu 
apgrūtinātām nabadzīgām valstīm.

migrācijas pamatcēloņu risināšanu, rīcību 
klimata politikas jomā un vides 
aizsardzību un pārvaldību, vienlaikus 
maksimāli palielinot papildvērtību, 
nodrošinot inovatīvus ražojumus un 
piesaistot finansējumu no privātā sektora.
30 % no finansējuma tiek pakāpeniski 
piešķirti investīcijām, ar kurām tiek 
veicināta rīcība klimata politikas jomā, 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
izmantošana un resursu izmantošanas 
efektivitāte. Saskaņā ar ES ārējās darbības 
un attīstības prioritātēm tiek nodrošināts 
ģeogrāfisks līdzsvars. Īpašu uzmanību velta 
valstīm, kas identificētas kā valstis, kuras 
skar nestabilitāte vai konflikts, vismazāk 
attīstītajām valstīm un lielu parādu 
apgrūtinātām nabadzīgām valstīm.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzkrājumu likmes diapazons ir no 9 % līdz 
50 % atkarībā no operāciju veida.

Uzkrājumu likmes diapazons ir no 9 % līdz 
50 % atkarībā no operāciju veida. 
Izmantojot īpašu budžeta pozīciju 
ikgadējās budžeta procedūras satvarā vai 
izmantojot budžeta pārvedumus, no ES 
budžeta tiek piešķirta maksimālā summa 
10 miljardu EUR apmērā. Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 34. pantu, lai grozītu šo 
maksimālo summu, ja rodas tāda 
vajadzība.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzkrājumu likmes pārskata ik pēc trīs
gadiem no šīs regulas piemērošanas 

Uzkrājumu likmes pārskata ik pēc diviem
gadiem, sākot ar šīs regulas piemērošanas 
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dienas, kas noteikta 40. pantā. Komisija 
tiek pilnvarota saskaņā ar 34. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem 
papildina vai groza šīs likmes.

dienu, kas noteikta 40. pantā. Komisija tiek 
pilnvarota saskaņā ar 34. pantu pieņemt 
deleģētos aktus, ar kuriem papildina vai 
groza šīs likmes un attiecīgās summas.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
27. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ārējās darbības garantiju piešķir, 
ja starp Komisiju Savienības vārdā un 
atbilstīgo partneri ir noslēgti attiecīgie 
EFIA garantijas nolīgumi.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ārējās darbības garantija atbalsta 
finansēšanas un investīciju operācijas, 
kuras atbilst Finanšu regulas 209. panta 
2. punkta a) līdz c) apakšpunktā 
paredzētajiem nosacījumiem un kuras

2. Ārējās darbības garantija atbalsta 
finansēšanas un investīciju operācijas, ar 
kurām tiek risināti jautājumi saistībā ar 
tirgus nepilnībām vai neoptimālām 
situācijām investīciju jomā. Operācijas arī
atbilst Finanšu regulas 209. panta 2. punkta 
a) līdz c) apakšpunktā paredzētajiem 
nosacījumiem un

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a a) nodrošina papildvērtību;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
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27. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) pievēršas jomām, kurās 
nepārprotami pastāv tirgus nepilnības, 
novirza privāto kapitālu uz jomām, kurās 
trūkst investīciju, un koncentrē uzmanību 
uz riska jomām, kas nespēj piesaistīt tikai 
privātās investīcijas;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
27. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgie partneri atbilst noteikumiem un 
nosacījumiem, kas paredzēti Finanšu 
regulas 62. panta 2. punkta c) apakšpunktā. 
Attiecībā uz struktūrām, ko reglamentē 
dalībvalsts vai trešās valsts privāttiesības, 
kuras ir veikušas iemaksas Ārējās darbības 
garantijā saskaņā ar šīs regulas 28. pantu,
priekšroka tiek dota struktūrām, kas sniedz 
informāciju par vides, sociālās un 
korporatīvās pārvaldības kritērijiem.

Atbilstīgie partneri atbilst noteikumiem un 
nosacījumiem, kas paredzēti Finanšu 
regulas 62. panta 2. punkta c) apakšpunktā. 
Attiecībā uz struktūrām, ko reglamentē 
dalībvalsts vai trešās valsts privāttiesības, 
kuras ir veikušas iemaksas Ārējās darbības 
garantijā saskaņā ar šīs regulas 28. pantu, 
priekšroka tiek dota struktūrām, kas sniedz 
informāciju par vides, sociālās, nodokļu un 
korporatīvās pārvaldības kritērijiem.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
27. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Eiropas Parlaments un Padome 
var uzaicināt atbilstīgos partnerus 
piedalīties viedokļu apmaiņā par 
finansēšanas un investīciju operācijām, 
uz kurām attiecas šī regula.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
27.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a pants

EFIA+ pārvaldība un struktūra

1. EFIA+ sastāv no reģionālajām 
investīciju platformām, kuras izveidotas, 
balstoties uz pastāvošo Savienības ārējo 
apvienošanas mehānismu darbības 
metodēm, procedūrām un struktūrām, un 
kuras savas finansējuma apvienošanas 
darbības var kombinēt ar Ārējās darbības 
garantijas operācijām EFIA+ satvarā.

2. Komisija ir atbildīga par vispārējo 
EFIA+ un Ārējās darbības garantijas 
pārvaldību. Papildus tam Komisija 
necenšas veikt vispārējās banku 
operācijas. Komisija regulāri informē 
Eiropas Parlamentu, lai nodrošinātu 
augstākos pārredzamības un finanšu 
pārskatatbildības standartus.

3. EFIA+ programmas pārvaldībā 
Komisiju konsultē stratēģiskā padome, 
izņemot attiecībā uz operācijām, kas 
aptver ES paplašināšanās politiku un ko 
finansē IPA III, kurai ir sava stratēģiskā 
padome, ko nodrošina Rietumbalkānu 
ieguldījumu sistēma (WBIF). Turklāt 
Ārējās darbības garantijas operatīvās 
pārvaldības jautājumos Komisija cieši 
sadarbojas ar visiem atbilstīgajiem 
partneriem. Šajā nolūkā, lai izvērtētu 
risku un ar to saistīto cenu noteikšanu, 
tiek nodibināta tehniska darba grupa, 
kuru veido Komisijas un atbilstīgo 
partneru eksperti.

4. Stratēģiskā padome Komisiju konsultē 
par Ārējās darbības garantijas investīciju 
stratēģisko ievirzi un prioritātēm EFIA+ 
satvarā un sniedz ieguldījumu to 
saskaņošanā ar Savienības ārējās 
darbības, attīstības politikas un Eiropas 
Kaimiņattiecību politikas vadošajiem 
principiem un mērķiem, kā arī ar šīs 
regulas 3. pantā izklāstītajiem mērķiem 
un 26. pantā noteikto EFIA+ mērķi. Tā 
arī palīdz Komisijai noteikt vispārējos 
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investīciju mērķus attiecībā uz Ārējās 
darbības garantijas izmantošanu, lai 
atbalstītu EFIA+ operācijas un 
uzraudzītu atbilstīgu un diversificētu 
ģeogrāfisko un tematisko segumu 
investīciju logiem.

5. Stratēģiskā padome atbalsta arī 
vispārējo koordināciju, papildināmību un 
saskaņotību starp reģionālajām investīciju 
platformām, starp trim pīlāriem Eiropas 
Investīciju plānā, starp Eiropas 
Investīciju plānu un citiem Savienības 
centieniem migrācijas jomā un 
Ilgtspējīgas attīstības programma 
2030. gadam īstenošanu, kā arī ar citām 
programmām, kas noteiktas šajā regulā.

6. Stratēģisko padomi veido pārstāvji no 
Komisijas un Savienības Augstā 
pārstāvja, no visām dalībvalstīm un 
Eiropas Investīciju bankas. Eiropas 
Parlamentam ir novērotāja statuss. 
Novērotāja statusu attiecīgos gadījumos 
var piešķirt iemaksu veicējiem, 
atbilstīgajiem partneriem, partnervalstīm, 
attiecīgajām reģionālajām organizācijām 
un citām ieinteresētajām personām. Pirms 
jebkādu jaunu novērotāju iekļaušanas 
apspriežas ar stratēģisko padomi. 
Stratēģisko padomi vada Komisija un 
Augstais pārstāvis.

7. Stratēģiskā padome rīko sanāksmi 
vismaz divas reizes gadā un, ja iespējams, 
vienprātīgi pieņem atzinumus. 
Priekšsēdētājs jebkurā laikā vai pēc 
vienas trešdaļas padomes locekļu 
pieprasījuma var rīkot papildu sanāksmes. 
Ja vienprātību panākt nav iespējams, tiek 
piemērotas balsošanas tiesības, par ko 
panākta vienošanās stratēģiskās padomes 
pirmajā sanāksmē un kas ir paredzētas tās 
reglamentā. Attiecībā uz minētajām 
balsošanas tiesībām pienācīgi ņem vērā 
finansējuma avotu. Reglamentā izklāsta 
satvaru attiecībā uz novērotāju lomu. 
Stratēģiskās padomes sanāksmju 
protokolus un darba kārtības pēc to 
apstiprināšanas publisko.
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8. Komisija katru gadu ziņo stratēģiskajai 
padomei par EFIA+ īstenošanā sasniegto 
progresu. WBIF stratēģiskā padome 
nodrošina informāciju par progresu, kas 
panākts, īstenojot garantiju instrumentu 
paplašināšanās reģionam, lai papildinātu 
iepriekš minētos ziņojumus. Stratēģiskā 
padome regulāri rīko attiecīgo ieinteresēto 
personu apspriešanos par EFIA+ 
stratēģisko ievirzi un īstenošanu.

9. Tas, ka pastāv divas stratēģiskās 
padomes, neietekmē nepieciešamību 
izveidot vienu, vienotu EFIA+ riska 
pārvaldības sistēmu.

10. Reģionālo investīciju platformu 
operatīvās darbības padomes atbalsta 
Komisiju īstenošanas līmenī reģionālo un 
nozaru investīciju mērķu noteikšanā un 
reģionālo, nozaru un tematisko investīciju 
logu noteikšanā, un sagatavo atzinumus 
par apvienošanas operācijām un par 
Ārējās darbības garantijas izmantošanu, 
ar ko sedz EFIA+ operācijas.

Pamatojums

Ar šo grozījumu VI pielikums par EFIA+ pārvaldību un struktūru tiek pārcelts uz galveno 
regulas daļu.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
27.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.b pants

Eiropas Investīciju bankas grupa cita 
starpā:

a) kopā ar citām Eiropas finanšu 
iestādēm piedalās EFIA+ riska 
pārvaldībā, pienācīgi ņemot vērā 
vajadzību izvairīties no iespējama interešu 
konflikta;

b) ekskluzīvi īsteno daļu no investīciju 
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loga, kas ietver valsts aizdevumus, kurus 
vismaz 1 miljarda EUR apmērā plānots 
piešķirt no ģeogrāfiskajām programmām 
paredzētā finansējuma, saskaņā ar šīs 
sadaļas 1. un 3. nodaļā noteiktajām 
procedūrām;

c) ir atbilstīgs partneris citos investīciju 
logos iekļautu darbību īstenošanā.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc dalībvalstu pieprasījuma to veiktās 
iemaksas var asignēt darbību uzsākšanai 
konkrētos reģionos, valstīs, nozarēs vai 
esošajos investīciju logos.

Pēc dalībvalstu pieprasījuma to veiktās 
iemaksas var apsvērt kā asignējamas
darbību uzsākšanai konkrētos reģionos, 
valstīs, nozarēs vai esošajos investīciju 
logos.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
29. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Komisija vai atbilstīgie partneri 
nekavējoties ziņo OLAF gadījumos, kad 
jebkurā šajā regulā ietverto finansēšanas 
un investīciju operāciju sagatavošanas, 
īstenošanas vai slēgšanas posmā tai vai 
tiem rodas pamatotas aizdomas par 
krāpšanu, korupciju, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu vai jebkuru citu 
nelikumīgu darbību, kas var skart 
Savienības finanšu intereses. Komisija vai 
atbilstīgie partneri sniedz OLAF visu 
informāciju, kas nepieciešama, lai tas 
varētu veikt pilnīgu un rūpīgu 
izmeklēšanu.
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a pants

Izslēgtās darbības un jurisdikcijas, kas 
nesadarbojas

1. Atbilstīgie partneri finansēšanas un 
investīciju operācijās ievēro piemērojamos 
Savienības tiesību aktus un starptautiskos 
un Savienībā pieņemtos standartus un 
tādēļ saskaņā ar šo regulu neatbalsta 
projektus, kas veicina nelikumīgi iegūtu
līdzekļu legalizēšanu, terorisma 
finansēšanu, nodokļu apiešanu, krāpšanu 
nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas. Turklāt atbilstīgie partneri 
neuzsāk jaunas operācijas un neatsāk 
operācijas ar struktūrām, kas ir 
inkorporētas vai reģistrētas jurisdikcijās, 
kuras saskaņā ar attiecīgo Savienības 
politiku ir iekļautas to jurisdikciju 
sarakstā, kuras nesadarbojas, vai ir 
identificētas kā augsta riska trešās valstis 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 
9. panta 2. punktu, vai kuras nenodrošina 
faktisku atbilstību Savienības vai 
starptautiskajiem pārredzamības un 
informācijas apmaiņas standartiem. 
Atbilstīgie partneri no šī principa var 
atkāpties tikai tad, ja projekts tiek fiziski 
īstenots vienā no minētajām jurisdikcijām 
un attiecībā uz to nekas neliecina, ka 
attiecīgā operācija ietilpst kādā no šā 
punkta pirmajā daļā minētajām 
kategorijām. Noslēdzot nolīgumus ar 
finanšu starpniekiem, atbilstīgie partneri 
transponē šajā pantā minētās prasības 
attiecīgajos nolīgumos un prasa finanšu 
starpniekiem ziņot par šo prasību 
ievērošanu.

2. Veicot finansēšanas un investīciju 
operācijas, atbilstīgie partneri piemēro 
principus un standartus, kas noteikti 
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Savienības tiesību aktos par finanšu 
sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai un terorisma 
finansēšanai novēršanu, jo īpaši tos, kas 
noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) 2015/847 [2] un Direktīvā 
(ES) 2015/849. Atbilstīgie partneri gan 
tiešu finansējumu, gan finansējumu no 
starpniekiem, uz ko attiecas šī regula, 
pakļauj nosacījumam, ka tiek atklāta 
informācija par faktiskajiem īpašniekiem 
saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849, un 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2013/36/ES 89. panta 
1. punktu publicē par katru valsti atsevišķi 
sniegto pārskatu datus.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
30.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.b pants

Sūdzību un tiesiskās aizsardzības 
mehānisms

Ņemot vērā sūdzības, kas partnervalstīs 
var rasties trešām personām, tostarp 
kopienām un indivīdiem, kurus skar 
EFIA+ garantijas un Ārējās darbības 
garantijas atbalstītie projekti, Komisija un 
Eiropas Savienības delegācijas savās 
tīmekļa vietnēs publicē tiešas atsauces uz 
to attiecīgo partneru sūdzību iesniegšanas 
mehānismiem, kuri ir noslēguši 
nolīgumus ar Komisiju. Komisija arī 
nodrošina iespēju tieši saņemt sūdzības, 
kas saistītas ar sūdzību izskatīšanu, kuru 
veic atbilstīgie partneri. Minēto 
informāciju Komisija ņem vērā saistībā ar 
turpmāku sadarbību ar minētajiem 
partneriem.
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
31. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Gada ziņojumā, ko sagatavo 
2021. gadā, ietver konsolidētu informāciju 
no gada ziņojumiem attiecībā uz 
laikposmu no 2014. līdz 2020. gadam par 
visu finansējumu, kas izriet no 40. panta 
2. punktā minētajām regulām, tostarp par 
ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem un 
iemaksām trasta fondos, un norādot 
izdevumu sadalījumu pa valstīm, finanšu 
instrumentu izmantojumu, saistībām un 
maksājumiem. Ziņojumā ietver galvenās 
atziņas, kas gūtas, un turpmākus 
pasākumus, kas veikti pēc ieteikumiem, 
kuri sniegti pēc iepriekšējos gados 
veiktiem novērtējumiem.

6. Turklāt Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz gada 
ziņojumu par finansēšanas un investīciju 
operācijām, ko sedz Ārējās darbības 
garantija. Minēto ziņojumu publisko. 
Tajā ietver šādu informāciju:

(a) to rezultātu novērtējumu, kuri veicina 
šīs regulas nolūka un mērķu sasniegšanu;

(b) novērtējumu par notiekošajām 
finansēšanas un investīciju operācijām, 
uz kurām attiecas Ārējās darbības 
garantija, nozaru, valstu un reģionālā 
līmenī un to atbilstību šai regulai, tostarp 
par riska pasākumiem un to ietekmi uz 
partneru finansiālo un ekonomisko 
stabilitāti;

(c) novērtējumu par papildvērtību un 
pievienoto vērtību, privātā sektora resursu 
izmantošanu, lēstajiem un faktiskajiem 
rezultātiem un finansēšanas un investīciju 
operāciju, uz kurām attiecas Ārējās 
darbības garantija, rezultātiem un ietekmi 
apkopotā veidā, tostarp novērtējumu par 
ietekmi uz pienācīgu darbvietu radīšanu, 
nabadzības izskaušanu un to, kā tiek 
risināti ar migrācijas pamatcēloņiem 
saistīti jautājumi; minētajā novērtējumā, 
ja iespējams, ietver segto operāciju analīzi 
pēc dzimuma, balstoties uz faktiem un 
dzimuma griezumā atveidotiem datiem;

(d) novērtējumu par atbilstību prasībām 
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attiecībā uz Ārējās darbības garantijas 
izmantošanu un katram iesniegtajam 
priekšlikumam noteikto galveno snieguma 
rādītāju sasniegšanu;

(e) novērtējumu par sviras efektu, kas 
sasniegts ar operācijām, uz kurām 
attiecas EFIA+ un Ārējās darbības 
garantija;

(f) finanšu summu, kas pārskaitīta 
finansējuma saņēmējiem, un 
finansēšanas un investīciju operāciju 
novērtējumu apkopotā veidā par katru 
atbilstīgo partneri;

(g) novērtējumu par atbilstīgo partneru 
finansēšanas un investīciju operāciju 
papildvērtību un pievienoto vērtību un 
kopējo risku saistībā ar šīm operācijām;

(h) detalizētu informāciju par Ārējās 
darbības garantijas izmantošanas 
pieprasījumiem, zaudējumiem, atdevi, 
piedzītajām summām un jebkuriem citiem 
saņemtajiem maksājumiem, kā arī par 
riska darījumiem kopumā;

(i) finanšu pārskatus par atbilstīgo 
partneru finansēšanas un investīciju 
operācijām, uz kurām attiecas šī regula 
un kuru revīziju veic neatkarīgs ārējs 
revidents;

(j) novērtējumu par sinerģiju un 
papildināmību starp operācijām, uz 
kurām attiecas Ārējās darbības garantija, 
un ĀIP otro un trešo pīlāru, balstoties uz 
attiecīgajiem esošajiem ziņojumiem, īpaši 
pievēršoties progresam, kas panākts 
attiecībā uz labu pārvaldību, tostarp cīņā 
pret korupciju un nelikumīgām finanšu 
plūsmām, cilvēktiesību un tiesiskuma 
ievērošanā un politikas programmās, 
kurās ņemti vērā dzimumu līdztiesības 
aspekti, kā arī uzņēmējdarbības, vietējās 
uzņēmējdarbības vides un vietējo finanšu 
tirgu veicināšanā;

(k) novērtējumu par EFIA garantijas 
operāciju atbilstību starptautiski 
apstiprinātajiem attīstības efektivitātes 
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principiem;

(l) garantiju atalgojuma novērtējumu;

m) novērtējumu par to, kā ir īstenoti 
noteikumi par izslēgtajām darbībām un 
jurisdikcijām, kuras nesadarbojas.

Ziņojumā ietver galvenās atziņas, kas 
gūtas, un turpmākus pasākumus, kas veikti 
pēc ieteikumiem, kuri sniegti pēc 
iepriekšējos gados veiktiem neatkarīgiem 
novērtējumiem.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
32. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtēšana Vidusposma pārskatīšana un novērtēšana

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas starpposma novērtējumu veic, 
tiklīdz par tās īstenošanu ir pieejama 
pietiekama informācija, bet ne vēlāk kā 
četrus gadus pēc instrumenta īstenošanas 
sākuma.

Ne vēlāk kā 2024. gada 31. decembrī 
Komisija iesniedz vidusposma 
novērtēšanas ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu. Tas aptver laikposmu no 
2021. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 
30. jūnijam, un galvenā uzmanība tajā ir 
pievērsta šīs regulas mērķu sasniegšanai, 
izmantojot rādītājus, ar kuriem mēra 
sasniegtos rezultātus, un visu šajā 
instrumentā iekļauto instrumentu, tostarp 
Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai plus 
un Ārējās darbības garantijas, efektivitāti.
Šajā ziņojumā arī tiek aplūkota pievienotā 
vērtība, vienkāršošanas iespējas, šīs 
regulas aptverto instrumentu savstarpējā 
papildināmība un sinerģija, visu mērķu 
turpmākā atbilstība un tas, cik lielā mērā 
pasākumi veicina Savienības ārējās 
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darbības konsekventu veidošanu. Turklāt 
tajā tiek arī ietverta informācija par sviras 
efektu, kas panākts ar investīciju 
operācijām, kuras finansē no Eiropas 
Fonda ilgtspējīgai attīstībai plus.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā novērtējumos izmanto 
Ekonomiskās Sadarbības un attīstības 
organizācijas Attīstības palīdzības 
komitejas labas prakses principus, tiecoties 
pārliecināties, vai mērķi ir sasniegti, un 
formulēt ieteikumus ar nolūku uzlabot 
turpmākās darbības.

Vidusposma novērtēšanas ziņojumu, kas 
minēts 1. punkta pirmajā daļā, iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei, un 
attiecīgā gadījumā to papildina ar 
leģislatīvu aktu priekšlikumiem, ar 
kuriem šajā regulā veic vajadzīgos 
grozījumus.

Novērtējumos izmanto arī Ekonomiskās 
Sadarbības un attīstības organizācijas 
Attīstības palīdzības komitejas labas 
prakses principus, tiecoties pārliecināties, 
vai mērķi ir sasniegti, un formulēt 
ieteikumus ar nolūku uzlabot turpmākās 
darbības.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
36. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija, komunikācija un publicitāte Pārredzamība, saziņa un informācijas 
publiskošana

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
36. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija savā tīmekļa portālā 
publicē informāciju par finansēšanas un 
investīciju operācijām un visu EFIA+ 
garantijas nolīgumu būtiskos elementus, 
tostarp informāciju par atbilstīgo 
partneru juridisko identitāti, 
paredzamajiem attīstības ieguvumiem un 
sūdzību procedūrām, ņemot vērā 
konfidenciālas informācijas un sensitīvas 
komercinformācijas aizsardzību.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
36. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Saskaņā ar atbilstīgo partneru 
pārredzamības politiku un Savienības 
noteikumiem par datu aizsardzību un par 
piekļuvi dokumentiem un informācijai 
atbilstīgie EFIA+ partneri savās tīmekļa 
vietnēs proaktīvi un sistemātiski dara 
publiski pieejamu informāciju par visām 
finansēšanas un investīciju operācijām, 
uz kurām attiecas Ārējās darbības 
garantija, jo īpaši par veidu, kādā minētās 
operācijas sekmē šīs regulas mērķu un 
prasību izpildi. Ja iespējams, šādu 
informāciju sniedz sadalītu pa projektiem. 
Saistībā ar šādu informāciju vienmēr tiek 
ņemta vērā konfidenciālas informācijas 
un sensitīvas komercinformācijas 
aizsardzība. Atbilstīgie partneri 
Savienības atbalstu arī atspoguļo visā 
informācijā, ko tie publicē par 
finansēšanas un investīciju operācijām, 
uz kurām saskaņā ar šo regulu attiecas 
Ārējās darbības garantija.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumenta izveide

Atsauces COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)
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