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Grozījums Nr. 60
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Ārējo aizdevumu mandātu plus 
(ELM+) izveido kā budžeta garantiju, ko 
netieši pārvalda EIB un kas nodrošina 
komerciālo un politisko risku segumu 
finansiāli ilgtspējīgiem projektiem 
publiskajā sektorā un politisko risku 
segumu finansiāli ilgtspējīgiem privātajā 
sektorā pasaules līmenī ārpus Savienības. 
ELM+ atbalstu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
35.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35b) EIB netieši pārvalda un īsteno 
ELM+, nodrošina visas Komisijai 
nepieciešamās stratēģiskās banku un 
riska pārvaldības kompetences, tostarp 
kompetences, kas saistītas ar EFIA+ 
garantijas darbības pārvaldību, sniedz 
rakstisku atzinumu par banku 
jautājumiem, kuru pievieno ikvienam 
Komisijas priekšlikumam par investīciju 
logiem atbilstīgi EFIA+ garantijai, ir 
atbilstīgais partneris darbību pārvaldībai 
un īstenošanai EFIA+ ietvaros un pilda 
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jebkādu citu EIB uzdevumu saistībā ar 
ārējo investīciju satvara īstenošanu 
saskaņā ar attiecīgās EIB struktūras 
statūtiem un uzdevumu atbilstīgi 
Līgumam.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

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 
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.

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



AM\1170285LV.docx 5/15 PE630.702v01-00

LV

_________________ _________________

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 63
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar to tiek izveidots arī Eiropas Fonds 
ilgtspējīgai attīstībai plus (“EFIA+”) un 
Ārējās darbības garantija.

Ar to tiek izveidots arī Eiropas Fonds 
ilgtspējīgai attīstībai plus ("EFIA+"), Ārējo 
aizdevumu mandāts plus (ELM+) un 
Ārējās darbības garantija.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Heidi Hautala

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 1600 miljonu EUR apmērā 
palielina 2. punktā minētās summas 
saskaņā ar 15. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Nicola Caputo



PE630.702v01-00 6/15 AM\1170285LV.docx

LV

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.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Nicola Caputo

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.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
25. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Vēl vairāk atkāpjoties no Finanšu 
regulas 209. panta 3. punkta, 
atmaksājamās summas un ieņēmumus, ko 
rada investīcijas ĀKK ieguldījumu 
mehānisma pašreizējā finansējuma 
ietvaros, uzskata par atjaunojamiem 
aktīviem, kuri paredzēti investēšanai 
nozarēs un reģionos, uz ko attiecas ĀKK 
investīciju mehānisms, un tos arī turpmāk 
pārvaldīs EIB. Ja Komisija vai Padome 
kādā brīdī ierosinātu visus šādus aktīvus 
un saistības nodot Savienībai saskaņā ar 
Finanšu regulas 25. pantu, tiesību aktus 
par ĀKK investīciju mehānisma turpmāko 
darbību izstrādātu, risinot ciešu dialogu 
ar EIB un jo īpaši ņemot vērā EIB 
līgumsaistības izsniegt aizdevumus, kuras 
šajā laikā joprojām varētu būt spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Petri Sarvamaa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Vēl vairāk atkāpjoties no Finanšu 
regulas 209. panta 3. punkta, 
atmaksājamās summas un ieņēmumus, ko 
rada investīcijas ĀKK investīciju 
mehānisma pašreizējā finansējuma 
ietvaros, uzskata par atjaunojamiem 
aktīviem, kuri paredzēti investēšanai 
nozarēs un reģionos, uz ko attiecas ĀKK 
investīciju mehānisms, un tos arī turpmāk 
pārvaldīs EIB. Ja Komisija vai Padome 
kādā brīdī ierosinātu visus šādus aktīvus 
un saistības nodot Savienībai saskaņā ar 
Finanšu regulas [25. pantu], tiesību aktus 
par ĀKK investīciju mehānisma turpmāko 
darbību izstrādātu, risinot ciešu dialogu 
ar EIB un jo īpaši ņemot vērā EIB 
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līgumsaistības izsniegt aizdevumus, kuras 
šajā laikā joprojām varētu būt spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Urmas Paet

Regulas priekšlikums
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a pants

Vēl vairāk atkāpjoties no Finanšu regulas 
209. panta 3. punkta, atmaksājamās 
summas un ieņēmumus, ko rada 
investīcijas ĀKK investīciju mehānisma 
pašreizējā finansējuma ietvaros, uzskata 
par atjaunojamiem aktīviem, kuri 
paredzēti investēšanai nozarēs un 
reģionos, uz ko attiecas ĀKK investīciju 
mehānisms, un tos arī turpmāk pārvaldīs 
EIB. Ja Komisija vai Padome kādā brīdī 
ierosinātu visus šādus aktīvus un saistības 
nodot Savienībai saskaņā ar Finanšu 
regulas [25. pantu], tiesību aktus par ĀKK 
investīciju mehānisma turpmāko darbību 
izstrādātu, risinot ciešu dialogu ar EIB un 
jo īpaši ņemot vērā EIB līgumsaistības 
izsniegt aizdevumus, kuras šajā laikā 
joprojām varētu būt spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Petri Sarvamaa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minētā finansējuma finansē Eiropas Fondu 

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

ilgtspējīgai attīstībai plus (EFIA+), EIB 
ārējo aizdevumu mandātu un Ārējās 
darbības garantiju.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Urmas Paet

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 72
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

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.

No 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minētā finansējuma finansē EFIA+, ELM+
un Ārējās darbības garantiju.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

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

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 
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.
ELM+ izveido kā budžeta garantiju, ko 
netieši pārvalda EIB un kas nodrošina 
komerciālo un politisko risku segumu 
finansiāli ilgtspējīgiem projektiem 
publiskajā sektorā un politisko risku 
segumu finansiāli ilgtspējīgiem privātajā 
sektorā pasaules līmenī ārpus Savienības. 
ELM+ atbalstu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Petri Sarvamaa
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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 
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.

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 
uzņēmumiem, kā arī konkrētu neatbilstīgās 
migrācijas sociālekonomisko pamatcēloņu 
risināšanu, saskaņā ar attiecīgajiem 
indikatīvās plānošanas dokumentiem. 
ELM+ izveido kā budžeta garantiju, ko 
netieši pārvalda EIB grupa un kas 
nodrošina komerciālo un politisko risku 
segumu finansiāli ilgtspējīgiem 
projektiem publiskajā sektorā un politisko 
risku segumu finansiāli ilgtspējīgiem 
privātajā sektorā pasaules līmenī ārpus 
Savienības. Īpašu uzmanību velta valstīm, 
kas identificētas kā valstis, kuras skar 
nestabilitāte vai konflikts, vismazāk 
attīstītajām valstīm un lielu parādu 
apgrūtinātām nabadzīgām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Urmas Paet

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIB grupa saskaņā ar šīs regulas 
IV nodaļu cita starpā:

a) netieši pārvalda un īsteno ELM+;

b) nodrošina visas Komisijai 
nepieciešamās stratēģiskās banku un 
riska pārvaldības kompetences, tostarp 
kompetences, kas saistītas ar EFIA+ 
garantijas darbības pārvaldību;

c) sniedz rakstisku atzinumu par banku 
jautājumiem, kuru pievieno ikvienam 
Komisijas priekšlikumam par investīciju 
logiem EFIA+ garantijas ietvaros;

d) ir atbilstīgais partneris darbību 
pārvaldībai un īstenošanai EFIA+ 
ietvaros.

Neraugoties uz iepriekš izklāstīto, 
Komisija un EIB grupa var vienoties par 
jebkādu citu EIB grupas uzdevumu 
saistībā ar ārējo investīciju satvara 
īstenošanu saskaņā ar attiecīgās EIB 
grupas struktūras statūtiem un uzdevumu 
atbilstīgi Līgumam.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

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. Šā 10 miljardu 
EUR finansējuma ietvaros Savienība
piešķir EIB budžeta garantiju 
5 miljardu EUR apmērā, kas ir jāizmanto 
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saskaņā ar 26. panta 1. punktu. 
Garantijas var segt līdz 50 % no projekta 
kopējās finansējuma summas.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
26. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EFIA+ un Ārējās darbības garantija 
var atbalstīt finansēšanas un investīciju 
operācijas partnervalstīs 4. panta 2. punktā 
minētajās ģeogrāfiskajās zonās. Ārējās 
darbības garantijas uzkrājumus finansē no 
attiecīgo ģeogrāfisko programmu budžeta, 
kuras izveidotas ar 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu, un pārceļ kopējā 
uzkrājuma fondā. No EFIA+ un Ārējās 
darbības garantijas var arī atbalstīt 
operācijas IPA III regulas I pielikumā 
uzskaitītajās saņēmējās. Finansējumu šīm 
operācijām saskaņā ar EFIA+ un Ārējās 
darbības garantijas uzkrājumiem finansē 
saskaņā ar IPA regulu. Ārējās darbības 
garantijas uzkrājumus aizdevumiem EINS 
regulas 10. panta 2. punktā minētajām 
trešām valstīm finansē saskaņā ar EINS 
regulu.

6. EFIA+, ELM+ un Ārējās darbības 
garantija var atbalstīt finansēšanas un 
investīciju operācijas partnervalstīs 
4. panta 2. punktā minētajās ģeogrāfiskajās 
zonās. Ārējās darbības garantijas 
uzkrājumus finansē no attiecīgo 
ģeogrāfisko programmu budžeta, kuras 
izveidotas ar 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu, un pārceļ kopējā 
uzkrājuma fondā. No EFIA+ un Ārējās 
darbības garantijas var arī atbalstīt 
operācijas IPA III regulas I pielikumā 
uzskaitītajās saņēmējās. Finansējumu šīm 
operācijām saskaņā ar EFIA+ un Ārējās 
darbības garantijas uzkrājumiem finansē 
saskaņā ar IPA regulu. Ārējās darbības 
garantijas uzkrājumus aizdevumiem EINS 
regulas 10. panta 2. punktā minētajām 
trešām valstīm finansē saskaņā ar EINS 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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26.a pants

EIB grupas uzdevums

EIB grupa saskaņā ar šīs regulas 
IV nodaļu cita starpā:

a) netieši pārvalda un īsteno ELM+;

b) nodrošina visas Komisijai 
nepieciešamās stratēģiskās banku un 
riska pārvaldības kompetences, tostarp 
kompetences, kas saistītas ar EFIA+ 
garantijas darbības pārvaldību;

c) sniedz rakstisku atzinumu par banku 
jautājumiem, kuru pievieno ikvienam 
Komisijas priekšlikumam par investīciju 
logiem EFIA+ garantijas ietvaros;

d) ir atbilstīgais partneris darbību 
pārvaldībai un īstenošanai EFIA+ 
ietvaros.

Neraugoties uz iepriekš izklāstīto, 
Komisija un EIB grupa var vienoties par 
jebkādu citu EIB grupas uzdevumu 
saistībā ar ārējo investīciju satvara 
īstenošanu saskaņā ar attiecīgās EIB 
grupas struktūras statūtiem un uzdevumu 
atbilstīgi Līgumam.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants

EIB saskaņā ar šīs regulas IV nodaļu cita 
starpā:

a) netieši pārvalda un īsteno ELM+;

b) nodrošina visas Komisijai 
nepieciešamās stratēģiskās banku un 
riska pārvaldības kompetences, tostarp 
kompetences, kas saistītas ar EFIA+ 
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garantijas darbības pārvaldību;

c) sniedz rakstisku atzinumu par banku 
jautājumiem, kuru pievieno ikvienam 
Komisijas priekšlikumam par investīciju 
logiem EFIA+ garantijas ietvaros;

d) ir atbilstīgais partneris darbību 
pārvaldībai un īstenošanai EFIA+ 
ietvaros.

Neraugoties uz iepriekš izklāstīto, 
Komisija un EIB var vienoties par 
jebkādu citu EIB uzdevumu saistībā ar 
ārējo investīciju satvara īstenošanu 
saskaņā ar attiecīgās EIB struktūras 
statūtiem un uzdevumu atbilstīgi 
Līgumam.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Nicola Caputo

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Vadīt un atbalstīt globālos 
centienus, partnerības un apvienības, lai 
izskaustu visu veidu vardarbību pret 
sievietēm un meitenēm; tas ietver fiziskās, 
psiholoģiskās, seksuālās, ekonomiskās un 
citus vardarbības un diskriminācijas 
veidus, ieskaitot atstumtību, no kā cieš 
sievietes dažādās privātās un sabiedriskās 
dzīves jomās;

a) Vadīt un atbalstīt globālos 
centienus, partnerības un apvienības, lai 
izskaustu visu veidu vardarbību pret 
sievietēm un meitenēm; tas ietver fiziskās, 
psiholoģiskās, seksuālās, ekonomiskās un 
citus vardarbības un diskriminācijas 
veidus, ieskaitot atstumtību, no kā cieš 
sievietes dažādās privātās un sabiedriskās 
dzīves jomās, kā arī seksuālu uzmākšanos 
darba vidē;

Or. en
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