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ĪSS PAMATOJUMS 

CONT komitejas atzinumā galvenā uzmanība ir pievērsta pareizas finanšu pārvaldības 

jautājumiem un jo īpaši regulas projekta 14. pantam „Revīzija, ko veic Revīzijas palāta”. 

Revīzijas palātai ir jābūt pilnvarām revidēt darbības, kas veiktas saskaņā ar šo regulu, jo visas 

šīs darbības ir saistītas ar Savienības ieņēmumu un izdevumu pārvaldību, kā tas minēts LESD 

287. pantā. Jo īpaši uzmanība ir jāpievērš turpmāk uzskaitītajiem jautājumiem. 

1. ESIF ir izveidots kā skaidri identificējams un pārredzams garantiju instruments, un šīs 

garantijas galvenokārt nodrošina no Savienības budžeta. 

2. Investīciju komitejas locekļus ieceļ saskaņā ar Komisijas priekšlikumu.  

3. ESIF Valdē būs pārstāvēta Komisija. 

4. Komisija ir EIB Direktoru padomes locekle, un pirms katras finansēšanas un investēšanas 

operācijas apstiprināšanas EIB apspriežas ar Komisiju. 

5. Eiropas Investīciju konsultāciju centrs tiks izveidots, daļēji balstoties uz pašreizējiem 

Komisijas konsultāciju dienestiem.  

6. Garantiju fonda līdzekļus pārvalda Komisija.  

7. Komisija un EIB ar dalībvalstu atbalstu veicina, lai tiktu izveidots pārredzams pašreizējo 

un Savienībā turpmāk iespējamo investīciju projektu plānojums. 

 

GROZĪJUMI 

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un Ekonomikas 

un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

4. atsauce 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejas un Reģionu komitejas atzinumus, 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas 

Revīzijas palātas atzinumus, 

 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Revīzijas palāta 2015. gada 12. martā 

saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 287. panta 

4. punktu pieņēma Atzinumu Nr. 4/2015 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulai par Eiropas Stratēģisko 

investīciju fondu un ar ko groza Regulas 

(ES) Nr. 1291/2013 un (ES) 

Nr. 1316/2013, un šajā atzinumā Revīzijas 

palāta izklāsta piezīmes par Komisijas 

priekšlikumu un sniedz ierosinājumus 

regulas pilnveidošanai. 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Investīcijas lietderība būtu jāizvērtē 

arī no tāda viedokļa, cik lielā apmērā tā 

var pārliecināt privātos investorus 

orientēties uz ekonomikas ilgtermiņa 

finansēšanu, paturot prātā, ka pašlaik 

liela Eiropas privāto noguldījumu daļa 

(apmēram EUR 16 000 miljardi) tiek 

investēta galvenokārt īstermiņa projektos, 

turklāt bieži vien ārpus Savienības. 

 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 

investīcijas ar augstu ekonomisko 

papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 

investīcijas ar augstu ekonomisko 

papildvērtību, kas palīdzētu sasniegt 

stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. Šajā 
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politikas mērķiem. ziņā ar ESIF atbalstu infrastruktūras 

tīkliem būtu jāpalīdz sasniegt mērķus, kas 

izklāstīti Transporta regulā (ES) 

Nr. 1315/2013, Enerģētikas tīklu regulā 

(ES) Nr. 347/2013 un Telekomunikāciju 

infrastruktūras regulā (ES) Nr. 283/2014. 

Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 

projektiem, kuri nodrošina sinerģiju starp 

transporta, telekomunikāciju un 

enerģētikas nozarēm. 
 

 

 

Grozījums Nr.  5 

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–ienesīguma profilu nekā 

tagadējiem EIB un Savienības 

instrumentiem, lai nodrošinātu 

papildināmību ar tagadējām operācijām. 

ESIF būtu jāfinansē projekti visā 

Savienībā, jo īpaši valstīs, kuras visvairāk 

skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 

tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 

citiem avotiem ar saprātīgiem 

nosacījumiem. 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

19.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19a) Maksājumiem garantiju fondā būtu 

jānosaka sasniedzamā summa 

EUR 200 miljoni 2016. gadā, 

EUR 300 miljoni 2017. gadā, 

EUR 1 miljards 2018. gadā, 

EUR 2 miljardi 2019. gadā, lai Eiropas 
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Parlaments un Padome varētu tos 

pakāpeniski apstiprināt saistībā ar 

ikgadējo budžeta procedūru, ņemot vērā 

efektīvu ES garantijas izmantošanu un 

saskaņā ar ESIF veiktās operācijas 

papildināmības novērtējumu 

salīdzinājumā ar parastajām EIB 

operācijām. 

 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

21.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a) ESIF īstenošanai un pasākumu 

pārraudzībai, kā arī oficiālām dalībvalstu 

saistībām būs izšķirīga ietekme uz fonda 

sekmīgu darbību, un jo īpaši būs 

jānodrošina tas, lai tiktu atlasīti vislabākie 

projekti, pamatojoties uz objektīviem 

kritērijiem un neatkarīgi no projekta 

realizācijas valsts. 

 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) EIB finansēšanas un investīciju 

operācijas, ko atbalsta ESIF, būtu 

jāpārvalda saskaņā ar EIB pašas 

noteikumiem un procedūrām, tostarp ar 

atbilstīgiem kontroles pasākumiem un 

pasākumiem, kuru mērķis ir nepieļaut 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī 

saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem un 

procedūrām, kas attiecas uz Eiropas Biroju 

krāpšanas apkarošanai (OLAF) un 

Revīzijas palātu, tostarp trīspusējo līgumu 

starp Eiropas Komisiju, Eiropas Revīzijas 

(24) EIB finansēšanas un investīciju 

operācijas, ko atbalsta ESIF, būtu 

jāpārvalda saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES, Euratom) 

Nr. 966/20121a, tostarp ar atbilstīgiem 

kontroles pasākumiem un pasākumiem, 

kuru mērķis ir nepieļaut izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas, kā arī saskaņā ar 

attiecīgiem noteikumiem un procedūrām, 

kas attiecas uz Eiropas Biroju krāpšanas 

apkarošanai (OLAF) un Revīzijas palātu. 

Tāpēc nekavējoties būtu jāpārliecinās, vai 

EIB nesen pieņemtā jaunā pārredzamības 
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palātu un Eiropas Investīciju banku. politika nav nekādi padarīta mazāk 

stingra. 

 ________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes 

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 

Pamatojums 

Svītrotā daļa ir lieka. 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) EIB būtu regulāri jāizvērtē ESIF 

atbalstītās darbības, lai izvērtētu to nozīmi, 

rezultātus un ietekmi un lai noteiktu 

aspektus, kas varētu uzlabot turpmākās 

darbības. Šādiem izvērtējumiem būtu 

jāveicina pārskatbildība un ilgtspējas 

analīze. 

(25) EIB un Investīciju komitejai būtu 

regulāri jāizvērtē ESIF atbalstītās darbības 

un jāziņo par tām, lai novērtētu pievienoto 

vērtību, kādu tās sniedz tagadējām 

Savienības finansētajām darbībām, to 

nozīmi, rezultātus un ietekmi un lai 

noteiktu aspektus, kas varētu uzlabot 

turpmākās darbības. Šādiem 

novērtējumiem būtu jāveicina publiska 

pārskatbildība, pareiza finanšu pārvaldība, 

pārredzamība un ekonomikas, vides un 

sociālās ilgtspējas analīze. 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, (26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
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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. 

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, valsts 

attīstību veicinošās 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. EIKC, 

iesaistot EIB, Komisiju un dalībvalstis, 

būtu jāsadarbojas ar tagadējām 

konsultatīvajām struktūrām, tādām kā 

Eiropas PPP ekspertīzes centrs (EPEC) 

un „Finanšu instrumenti — Tehnisko 

padomdevēju platforma (FI-TAP) — 

ESIF”. EIKC būtu jādod iespēja 

dalībvalstīm un reģioniem visā Savienībā 

gūt labumu no brīvi pieejamām 

ekspertzināšanām, lai nodrošinātu 

taisnīgu piekļuvi ESIF finansējumam. 

Pamatojums 

Princips aizgūts no Revīzijas palātas Atzinuma Nr. 4/2015 par ESIF — 29., 30. un 31. punkts. 

 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

27.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (27a) Lai uz Savienības budžetu 

neattiecinātu neparedzēto izdevumu 

saistības, kas pārsniedz uzņemto saistību 

līdzekļus, būtu jāparedz vispārēja 

imunitāte un atbrīvojums no ESIF 

līdzekļu saņēmēju juridiskajām prasībām. 
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Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

30. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Ņemot vērā to izveides būtību, ne ES 

garantija EIB, ne garantiju fonds nav 

"finanšu instrumenti" Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulas (ES) Nr. 966/20124 

nozīmē. 

(30) ES garantijai EIB un garantiju 

fondam, ņemot vērā to pielīdzināšanu 

Savienības finanšu instrumentiem, būtu 

jāatbilst pareizas finanšu pārvaldības, 

pārredzamības, proporcionalitātes, 

nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes 

un subsidiaritātes principiem, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

(ES, Euratom) Nr. 966/20124 140. pantā, 

un attiecīgā gadījumā — Regulas (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 139. pantam. 

__________________ __________________ 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 

25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko 

piemēro Savienības vispārējam budžetam, 

un par Padomes Regulas (EK, Euratom) 

Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 

26.10.2012., 1. lpp.). 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 

25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko 

piemēro Savienības vispārējam budžetam, 

un par Padomes Regulas (EK, Euratom) 

Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 

26.10.2012., 1. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  13 

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 

(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 pašreizējo un Savienībā 
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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. 

turpmāk iespējamo investīciju projektu 

direktorijs. Šim „projektu direktorijam” 

būtu jānodrošina, ka regulāri un strukturēti 

tiek publiskota informācija par investīciju 

projektiem, lai investoriem būtu uzticama 

informācija, uz kuru balstoties pieņemt 

investīciju lēmumus. 

 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Dalībvalstis ir arī sākušas darbu valsts 

līmenī, lai izveidotu un veicinātu projektu 

plānojumus valsts nozīmes projektiem. 

Informācijā, ko sagatavojusi Komisija un 

EIB, būtu norāda saites uz papildu valsts 

projektu plānojumiem. 

(32) Dalībvalstis ir arī sākušas darbu valsts 

līmenī, lai izveidotu un veicinātu projektu 

direktorijus valsts nozīmes projektiem. 

Informācijā, ko sagatavojusi Komisija un 

EIB, būtu jānorāda saites uz papildu valsts 

projektu direktorijiem. 

 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Lai gan projektus, kas uzrādīti 

projektu plānojumā, EIB var izmantot 

apzinot un atlasot ESIF atbalstītus 

projektus, projektu plānojumam vajadzētu 

paredzēt plašāku tvērumu projektu 

apzināšanā visā Savienībā. Šajā tvērumā 

var iekļaut projektus, kurus varētu pilnībā 

finansēt vai nu privātais sektors, vai ar citu 

Eiropas vai valsts līmeņa instrumentu 

palīdzību. ESIF vajadzētu spēt atbalstīt 

finansējumu un investīcijas projektiem, 

kuri uzrādīti projektu plānojumā, taču 

nebūtu jābūt nekādām automātiskām 

(33) Lai gan projektu direktorijā uzrādītos 

projektus EIB var izmantot, apzinot un 

atlasot ESIF atbalstītus projektus, projektu 

direktorijam vajadzētu būt ar plašāku 

tvērumu, lai apzinātu projektus visā 

Savienībā. Šajā tvērumā var iekļaut 

projektus, kurus varētu pilnībā finansēt vai 

nu privātais sektors, vai ar citu Eiropas vai 

valsts līmeņa instrumentu palīdzību. ESIF 

būtu jāspēj atbalstīt finansējumu un 

investīcijas projektiem, kuri uzrādīti 

projektu direktorijā, taču nevajadzētu būt 

nekādām automātiskām sakarībām starp 
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sakarībām starp iekļaušanu sarakstā un 

piekļuvi ESIF atbalstam un ESIF rīcības 

brīvību atlasīt un atbalstīt projektus, kas 

nav iekļauti sarakstā. 

iekļaušanu sarakstā un piekļuvi ESIF 

atbalstam un starp ESIF rīcības brīvību 

atlasīt un atbalstīt projektus, kas nav 

iekļauti sarakstā. 

 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 

Eiropas pilsoņu priekšā, EIB būtu regulāri 

jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 

par to, kas paveikts, un par ESIF ietekmi. 

(34) Lai Savienības iedzīvotājiem būtu 

nodrošināta pārskatatbildība, EIB, Valdes 

priekšsēdētājam un Investīciju komitejas 

rīkotājdirektoram būtu regulāri jāziņo 

Eiropas Parlamentam un Padomei par 

paveikto un par ESIF ietekmi, jo īpaši 

attiecībā uz ESIF veikto operāciju 

papildināmību salīdzinājumā ar 

parastajām EIB operācijām. 

 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

35.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (35a) Tā kā lielu daļu no garantiju fonda 

līdzekļiem veidos pārdalītās apropriācijas 

no Savienības budžeta, Parlamentam ir 

jābūt tiesīgam prasīt, lai par ES budžetu 

atbildīgais komisārs sniegtu atskaiti 

Parlamentam, kas tādējādi varētu 

pārbaudīt Savienības budžeta izlietojumu, 

jo īpaši attiecībā uz izpildes un izdevumu 

rādītājiem. 

Pamatojums 

Budžeta komisārs un Revīzijas palāta ir prasījuši mainīt ES iestāžu vispārējo attieksmi pret 

ES budžeta izmantošanu, jo īpaši norādot uz vajadzību uzsvērt pārskatatbildību un galveno 

uzmanību pievērst izpildes un izdevumu rādītājiem. Tādēļ ir svarīgi, lai Parlaments 
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pārbaudītu minētos elementus un prasītu atskaiti no komisāra. Pārbaudes tiesības komisāram 

būtu jāpiešķir tikai nolūkā saglabāt neatkarīgu ESIF pārvaldību. 

 

 

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, tostarp projektus, kurus 

dalībvalstis īsteno sadarbībā ar trešām 

valstīm, un nodrošināt lielāku 

finansējuma pieejamību sabiedrībām, 

kam ir līdz 3000 darbinieku, un jo īpaši 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, šajā 

nolūkā nodrošinot EIB riska uzņemšanās 

spēju („ESIF nolīgums”) saskaņā ar 

pareizas finanšu pārvaldības, 

pārredzamības, proporcionalitātes, 

nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes 

un subsidiaritātes principiem. 

 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

1.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a pants 

 Definīcijas 

 Šajā regulā piemēro šādas definīcijas: 

 (a) „ESIF nolīgums” ir juridisks 

instruments, ar kuru Komisija un EIB 

nosaka šajā regulā izklāstītos ESIF 

pārvaldības nosacījumus; 

 (b) „valsts attīstību veicinošas bankas vai 

iestādes” ir juridiskas personas, kuras 

profesionālā kārtā veic finanšu darbību 

un kurām dalībvalsts vai nu centrālā, 
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reģionālā vai vietējā līmenī ir piešķīrusi 

publiskas pilnvaras veikt valsts attīstības 

vai valsts attīstību veicinošas darbības, 

kas parasti tiek veiktas nekomerciālā 

veidā; 

 (c) „investīciju platformas” ir īpašam 

nolūkam dibinātas sabiedrības, pārvaldīti 

konti, ar līgumu noteikti līdzfinansēšanas 

vai riska dalīšanas mehānismi vai 

mehānismi, kas izveidoti jebkādā citā 

veidā, ar to starpniecību investori virza 

finanšu ieguldījumu nolūkā finansēt 

vairākus investīciju projektus, un tie var 

ietvert gan valsts platformas, kurās 

apvienojas vairāki investīciju projekti 

attiecīgās dalībvalsts teritorijā, gan 

vairāku valstu vai reģionālās platformas, 

kurās apvienojas vairākas dalībvalstis, kas 

ir ieinteresētas lielos projektos attiecīgajā 

ģeogrāfiskajā apgabalā, vai arī tematiskās 

platformas, kurās var apvienot investīciju 

projektus kādā konkrētā nozarē; 

 (d) „mazie un vidējie uzņēmumi (MVU)” 

ir mikrouzņēmumi, kā arī mazie un 

vidējie uzņēmumi, kā definēts Komisijas 

Ieteikumā 2003/361/EK1a; 

 (e) „vidējas kapitalizācijas uzņēmumi” ir 

juridiskas personas, kuras nodarbina līdz 

3000 darbinieku un kuras nav MVU; 

 (f) „ESIF saņēmēji” ir visi to ES 

garantēto finanšu instrumentu aizņēmēji, 

kurus EIB īsteno saskaņā ar ESIF 

nolīgumu; 

 (g) „riska uzņemšanās spēja” nozīmē, ka 

ESIF uzņemas ex-ante noteiktu daļu no 

iespējamā kredītriska, kas saistīts ar 

konkrēta investīciju projekta finansēšanu, 

izmantojot finanšu instrumentu, kuru 

EIB pārvalda tādā veidā, lai apkopotais 

kredītrisks portfelī nepārsniegtu ES 

garantijas nodrošināto portfeļa daļu. 

 ______________ 

 1a Komisijas 2003. gada 6. maija 

Ieteikums 2003/361/EK par 

mikrouzņēmumu, kā arī mazo un vidējo 
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uzņēmumu definīciju (OV L 124, 

20.5.2003., 36. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) noteikumus, kas reglamentē ESIF 

izveidi kā atsevišķu, skaidri apzināmu un 

pārredzamu garantiju instrumentu un 

atsevišķu kontu, ko pārvalda Eiropas 

Investīciju banka; 

(a) noteikumus, ar kuriem reglamentē 

ESIF izveidi kā atsevišķu, skaidri 

identificējamu un pārredzamu garantiju 

instrumentu un atsevišķu kontu, kuru 

pārvalda Eiropas Investīciju banka, un 

saistībā ar izveidoto fondu uz EIB un 

Komisiju attiecas Parlamenta un 

Padomes lēmums par budžeta izpildes 

apstiprināšanu saskaņā ar LESD 

319. pantu un Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 996/2012 164., 165. un 166. pantu; 

 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) noteikumus par to, kā Komisija 

uzņemsies pilnu atbildību par ESIF 

pārvaldīto Savienības līdzekļu faktisko 

izlietojumu, kā tas noteikts Līguma par 

Eiropas Savienību (LES) 17. panta 

1. punktā un Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 317. pantā, 

un nepieļaus pārskatatbildības 

vājināšanos; 

 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 



 

AD\1057503LV.doc 15/51 PE551.899v02-00 

 LV 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) ESIF pārvaldības kārtību saskaņā ar 3. 

pantu, neskarot Eiropas Investīciju bankas 

statūtus; 

(d) ESIF pārvaldības kārtību saskaņā ar 

3. pantu, neskarot Eiropas Investīciju 

bankas statūtus, tostarp EIB pārvaldības 

izmaksu maksimālo apmēru un 

pārvaldības kārtību saistībā ar Komisijas 

pienākumiem, kas minēti LES 17. panta 

1. punktā, LESD 317. pantā un Regulā 

(ES, Euratom) Nr. 966/2012; 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(g) prasības attiecībā uz ES garantijas 

izmantošanu, tostarp ar konkrētiem 

termiņiem un galvenajiem rezultātu 

rādītājiem; 

(g) prasības, ar kurām reglamentē ES 

garantijas izmantošanu, tostarp attiecībā uz 

konkrētiem termiņiem un galvenajiem 

rezultātu rādītājiem, ar mērķi izmērīt, cik 

lielā mērā ir sasniegti šajā regulā 

noteiktie ESIF mērķi tādās jomās kā 

izaugsme un nodarbinātība, ietekme uz 

iekšējo tirgu un MVU darbības 

veicināšana; vajadzības gadījumā Valde 

šīs prasības pielāgo; 

Pamatojums 

Darbības novērtējums būtu jāsaista ar ESIF politisko mērķu sasniegšanu, kuri jo īpaši 

izklāstīti 9.–14. apsvērumā. 

 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ga) noteikumus, ar kuriem MVU un 

mikrouzņēmumiem nodrošina prioritāru 

piekļuvi ESIF atbalstam; 
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Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(h) noteikumus par finansējumu, kas 

nepieciešams EIKC saskaņā ar 2. punkta 

trešo daļu; 

(h) noteikumus par EIKC juridisko formu, 

darbības struktūru un finansējumu 

saskaņā ar 2. punkta trešo daļu; 

 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ha apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ha) noteikumus par to izdevumu 

beznosacījuma maksimālā apmēra 

noteikšanu, kas EIB radušies ESIF 

vārdā; 

 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ja apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ja) noteikumus, ar kuriem nodrošina, ka 

Revīzijas palāta veic visu ESIF finansēto 

projektu ārējo revīziju. 

 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 4. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ESIF nolīgumā paredz, ka atlīdzība 

Savienībai no ESIF atbalstītajām 

operācijām jāveic pēc tam, kad ir atskaitīti 

tie maksājumi, kas jāveic saistībā ar ES 

garantijas prasījumiem, un pēc tam arī 

izmaksas saskaņā ar 2. punkta trešo daļu un 

5. panta 3. punktu. 

ESIF nolīgumā paredz, ka atlīdzība 

Savienībai no ESIF atbalstītajām 

operācijām līdz beznosacījuma 

maksimālajam apmēram ir jāveic pēc tam, 

kad ir atskaitīti tie maksājumi, kas jāveic 

saistībā ar ES garantijas prasījumiem, un 

pēc tam arī izmaksas saskaņā ar šā panta 

2. punkta trešo daļu un 5. panta 3. punktu. 

 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

EIKC daļēji finansē Savienība, 

nepārsniedzot maksimālo summu 

EUR 20 000 000 gadā, laikposmā, kas 

beidzas 2020. gada 31. decembrī, par 

papildu pakalpojumiem, ko sniedz EIKC 

papildus esošajai EIB tehniskajai 

palīdzībai. Attiecībā uz gadiem pēc 

2020. gada Savienības finansiālais 

ieguldījums ir tieši saistīts ar noteikumiem, 

kas iekļauti nākamajās daudzgadu finanšu 

shēmās. 

Laikposmā, kas beidzas 2018. gada 

31. decembrī, EIKC daļēji finansē 

Savienība, nepārsniedzot maksimālo 

summu EUR 20 000 000 gadā, par papildu 

pakalpojumiem, kurus EIKC sniedz 

papildus pašreizējai EIB tehniskajai 

palīdzībai. Līdz 2018. gadam veic 

pārskatīšanu, lai novērtētu panākumus un 

EIKC pievienoto vērtību, pirms tiek sākts 

otrais finansēšanas periods no 2019. gada 

1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. 

Attiecībā uz gadiem pēc 2020. gada 

Savienības finansiālais ieguldījums ir tieši 

saistīts ar noteikumiem, kas iekļauti 

nākamajās daudzgadu finanšu shēmās. 

 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF 

pārvalda Valde, kas nosaka stratēģisku 

1. ESIF nolīgumā nosaka, ka Komisija un 

EIB ir tieši atbildīgas un sniedz pārskatu 
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ievirzi, stratēģisko aktīvu izvietojumu un 

darbības politikas un procedūras, tostarp 

investīciju politiku projektiem, ko ESIF 

var atbalstīt, un ESIF riska profilu saskaņā 

ar mērķiem, kas noteikti 5. panta 2. 

punktā. Valde ievēl vienu no saviem 

locekļiem par priekšsēdētāju. 

Parlamentam un Padomei par visu ESIF 

izmantoto līdzekļu un garantiju 

pārvaldību. Šim mērķim ESIF pārvalda 

Valde, kurai nolūkā izmantot ES 

garantiju ir jānosaka stratēģiskā ievirze, 

stratēģiskais aktīvu izvietojums un 

darbības politika un procedūras, tostarp 

investīciju politika projektiem, kurus ESIF 

var atbalstīt, un ESIF riska profils saskaņā 

ar 5. panta 2. punktā noteiktajiem 

mērķiem. 

Valde vienu no saviem locekļiem ievēlē 

par priekšsēdētāju. 

 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Priekšsēdētājs kopā ar 4. punktā minēto 

Investīciju komitejas rīkotājdirektoru 

vismaz reizi gadā piedalās Eiropas 

Parlamenta atbildīgo komiteju kopīgajā 

uzklausīšanas sanāksmē, lai ziņotu par 

ESIF darbību progresu. 

 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valde pieņem lēmumus ar konsensu. Valde savus lēmumus pieņem vienprātīgi. 

Šie lēmumi ir publiski pieejami. 

 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 
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3. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a ESIF nolīgumā paredz izveidot 

padomdevēju grupu. Padomdevējas 

grupas sastāvā ir pārstāvji no visām 

bankām, tostarp valsts attīstību 

veicinošām bankām, kas valsts un vietējā 

mērogā piedalās ES garantijas segtajos 

projektos saskaņā ar 4. pantu. 

 Padomdevēja grupa tiekas reizi gadā 

Luksemburgā, EIB telpās. Grupas 

sanāksmes rīko EIB. Visa pārējā saziņa 

un informācijas apmaiņa starp 

padomdevējas grupas locekļiem notiek 

rakstveidā, un to vienu gadu vēlāk 

publicē. Padomdevēja grupa var sniegt 

Valdei, Investīciju komitejai un 

rīkotājdirektoram pētījumus nolūkā 

pastāvīgi uzlabot ESIF operācijas. Visas 

ar padomdevēju grupu saistītās izmaksas 

un ceļa izdevumus sedz struktūras, kas 

tajā vēlas tikt pārstāvētas. 

 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Rīkotājdirektoru un rīkotājdirektora 

vietnieku ieceļ Valde pēc Komisijas un 

EIB kopēja priekšlikuma uz atjaunojamu 

trīs gadu noteiktu termiņu. 

Rīkotājdirektoru un rīkotājdirektora 

vietnieku ieceļ Valde pēc Komisijas un 

EIB kopēja priekšlikuma, pirms tam 

saņemot Eiropas Parlamenta 

apstiprinājumu, uz fiksētu triju gadu 

termiņu, ko vienu reizi var atjaunot. 

 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Pēc Valdes uzklausīšanas Komisija, 

saņemot piekrišanu no EIB, iesniedz 

Eiropas Parlamentam kandidātu sarakstu 

rīkotājdirektora un rīkotājdirektora 

vietnieka amatiem. 

 Komisija, saņemot piekrišanu no EIB, 

iesniedz Eiropas Parlamentam 

apstiprināšanai priekšlikumu par 

rīkotājdirektora un rīkotājdirektora 

vietnieka iecelšanu. Pēc minētā 

priekšlikuma apstiprināšanas Valde ieceļ 

amatā rīkotājdirektoru un rīkotājdirektora 

vietnieku uz fiksētu triju gadu termiņu, ko 

vienu reizi var atjaunot. 

 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF ir 

Investīciju komiteja, kas ir atbildīga par 

potenciālo operāciju izpēti saskaņā ar ESIF 

investīciju politikām un par ES garantijas 

atbalsta apstiprināšanu operācijām saskaņā 

ar 5. pantu, neatkarīgi no to ģeogrāfiskās 

atrašanās vietas. 

ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF ir 

Investīciju komiteja. Investīciju komiteja ir 

atbildīga par potenciālo operāciju izpēti 

saskaņā ar ESIF investīciju politiku un par 

ES garantijas atbalsta apstiprināšanu 

operācijām: 

 (a) saskaņā ar 5. pantu; 

 (b) saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1316/2013 un Regulas (ES) 

Nr. 1315/2013 vispārējiem mērķiem, kā 

arī TEN-T gada darba programmām; 

 (c) ar pierādītu ekonomisku, sabiedrisku 

un ilgtspējīgu pievienoto vērtību attiecībā 

uz darbvietu, prasmju, inovācijas un 

konkurētspējas veicināšanu Savienībā, ko 

nebūtu iespējams panākt ar pašreizējiem 

Savienības fondiem un instrumentiem; 
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 (d) neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās 

vietas Savienības teritorijā. 

 

 

Grozījums Nr.  37 

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. 

Minētajiem ekspertiem ir augsta līmeņa 

tirgus pieredze, kas gūta saistībā ar 

projektu strukturēšanu un projektu 

finansēšanu, kā arī makroekonomikas 

eksperta zināšanas. Investīciju komitejas 

locekļus, piemērojot atklātu un 

pārredzamu atlases procedūru, ieceļ 

Valde uz fiksētu triju gadu termiņu, ko var 

atjaunot.  

 Šajā nolūkā Valde sagatavo sarakstu ar 

vismaz 16 ekspertiem (8 sievietēm un 

8 vīriešiem) un iesniedz to Eiropas 

Parlamentam. Pēc visu minētajā sarakstā 

iekļauto ekspertu uzklausīšanas Eiropas 

Parlaments pieņem lēmumu, ar ko 

ierosina Valdei iecelt amatā astoņus no 

šiem ekspertiem. 

 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Investīciju komitejas locekļu CV un 

interešu deklarācijas ir publiski 

pieejamas, tās bieži atjaunina un Komisija 

un EIB rūpīgi pārbauda to derīgumu. 
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Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Investīciju komitejas lēmumus pieņem ar 

vienkāršu balsu vairākumu. 

Investīciju komitejas lēmumus pieņem ar 

vienkāršu balsu vairākumu. Tie ir 

neatkarīgi, netiek pakļauti nekādai 

nepiemērotai ietekmei un ir publiski 

pieejami. 

 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

3.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a pants 

 ESIF un EIKC finanšu noteikumi 

 ESIF un EIKC piemērojamos finanšu 

noteikumus pieņem Valde. Tajos nav 

atkāpes no Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012. 

 Saistībā ar ESIF nolīguma apspriešanu 

pirms ESIF izveides vai pēc Valdes 

oficiāla pieprasījuma Komisijai var 

piešķirt pilnvaras pienācīgi pamatotos 

gadījumos noteikt atkāpes pārejas finanšu 

noteikumu veidā, izmantojot deleģēto aktu 

saskaņā ar LESD 290. pantu un šīs 

regulas 17. pantu. Šādi pārejas noteikumi 

ir spēkā ne ilgāk kā trīs gadus vai līdz 

brīdim, kad Parlaments un Padome groza 

Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, lai 

iekļautu ESIF īpašās prasības. 

 

 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 
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4. pants 

 

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. 

1. Savienība sniedz garantiju EIB par 

finansēšanas vai investīciju operācijām, ko 

veic Savienībā un uz ko attiecas šī regula 

(„ES garantija”). ES garantija tiek sniegta 

arī valsts attīstību veicinošām bankām vai 

iestādēm saskaņā ar Regulas (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 

c) apakšpunktu, kā arī investīciju 

platformām. ES garantija tiek piešķirta kā 

garantija pēc pieprasījuma attiecībā uz 

atbilstošajiem instrumentiem, kas minēti 

šīs regulas 6. pantā. 

 2. ESIF saņēmēju iespējamās juridiskās 

prasības pret Komisiju attiecina tikai uz 

ES garantiju. 

 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. ES garantiju piešķir EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām, ko apstiprinājusi 

3. panta 5. punktā minētā Investīciju 

komiteja, vai EIF finansējumam, lai veiktu 

EIB finansēšanas un investīciju operācijas 

saskaņā ar 7. panta 2. punktu. Attiecīgās 

darbības atbilst Savienības politikām un 

atbalsta jebkuru no šādiem vispārīgajiem 

mērķiem: 

2. ES garantiju piešķir tikai EIB 

finansēšanas un investīciju operācijām, ko 

apstiprinājusi Investīciju komiteja, vai EIF 

finansējumam, lai veiktu EIB finansēšanas 

un investīciju operācijas saskaņā ar 

7. panta 2. punktu un pēc Investīciju 

komitejas apstiprinājuma. 

 Pirmajā daļā minētās operācijas atbilst 

Savienības politikai, ir ekonomiski un 

tehniski dzīvotspējīgas, nodrošina 

papildināmību, pēc iespējas maksimāli 

mobilizē privātā sektora kapitālu, 

papildina pašreizējos Savienības fondus 

vai atbalsta shēmas, sniedz Eiropas 

pievienoto vērtību, sekmē stratēģijas 

„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu un 
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atbalsta jebkuru no šādiem vispārīgajiem 

mērķiem: 

 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) infrastruktūras attīstība, tostarp 

transporta jomā, jo īpaši rūpniecības 

centros; enerģētika, jo īpaši enerģijas 

starpsavienojumi; un digitālā 

infrastruktūra; 

(a) infrastruktūras attīstība, tostarp 

transporta jomā, jo īpaši saistībā ar tīru 

pilsētas transportu un projektiem, kas 

ietilpst Eiropas transporta tīkla jomā, kā 

definēts Regulā (ES) Nr. 1315/2013; 

enerģētika, jo īpaši energotīklu 

starpsavienojumi, un digitālā 

infrastruktūra; 

 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Saskaņā ar Eiropas Investīciju bankas 

statūtu 17. pantu EIB piemēro maksas 

finansēšanas operāciju labuma guvējiem, 

lai segtu tās izdevumus saistībā ar ESIF. 

Neskarot 2. un 3. daļu, nekādus 

administratīvos izdevumus vai citas 

maksas EIB par finansēšanas un investīciju 

darbībām, ko EIB veikusi saskaņā ar šo 

regulu, nesedz no Savienības budžeta. 

3. Saskaņā ar Eiropas Investīciju bankas 

statūtu 17. pantu EIB piemēro maksas 

finansēšanas operāciju saņēmējiem, lai 

segtu savus izdevumus saistībā ar ESIF, 

ievērojot ESIF nolīgumā paredzēto 

beznosacījuma maksimālo apmēru. 

Neatgūstamo EIB izdevumu risku pilnībā 

uzņemas EIB. Neskarot šā punkta 2. un 3. 

daļu, nekādus EIB administratīvos 

izdevumus vai citas maksas par 

finansēšanas un investīciju darbībām, ko 

EIB veikusi saskaņā ar šo regulu, nesedz 

no Savienības budžeta. 
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Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 EIB var prasīt ES garantijas maksājumu 

saskaņā ar 2. panta 1. punkta e) 

apakšpunktu ar kumulatīvo maksimālo 

limitu 1% no kopējām nenokārtotajām ES 

garantiju saistībām, lai segtu izmaksas, 

kas, lai gan pieprasītas no finansēšanas 

operāciju labuma guvējiem, nav atgūtas. 

EIB var prasīt ES garantijas maksājumu 

saskaņā ar 2. panta 1. punkta 

e) apakšpunktu, ievērojot ESIF nolīgumā 

paredzēto beznosacījuma maksimālo 

apmēru, lai segtu izmaksas, kas, lai gan 

pieprasītas no finansēšanas operāciju 

saņēmējiem, nav atgūtas. 

 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 EIB maksas, ja EIB ESIF vārdā sniedz 

finansējumu EIF, kas nodrošināts ar ES 

garantiju saskaņā ar 7. panta 2. punktu, var 

segt no Savienības budžeta. 

EIB maksas, ja EIB ESIF vārdā sniedz 

finansējumu EIF, kas nodrošināts ar ES 

garantiju saskaņā ar 7. panta 2. punktu, var 

segt no Savienības budžeta. Šādām 

maksām ESIF nolīgumā nosaka 

beznosacījuma maksimālo apmēru. 

 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 

kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus, lai 

palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, 

kuros EIB veic investīcijas ar ES garantijas 

atbalstu. 

4. Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 

kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus, lai 

palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, 

kuros EIB veic investīcijas ar ES garantijas 

atbalstu. Gadījumos, kad šādu projektu 

pārvaldībai un kontrolei ir piemērojami 

vairāki Savienības tiesiskie regulējumi, 
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par primāru uzskata Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 un attiecīgos 

tiesību aktus par nozaru finansēšanu. 

 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5. panta 2. punkta vajadzībām EIB 

izmanto ES garantiju instrumentu riska 

segumam kā likums portfeļa līmenī. 

5. panta 2. punkta vajadzībām EIB izmanto 

ES garantiju tikai atbilstošo instrumentu 

kredītriska segumam. Parasti ES 

garantiju izmanto, vienīgi pamatojoties uz 

to atbilstošo instrumentu portfeli, kurus 

izmanto, lai finansētu Investīciju 

komitejas apstiprinātos projektus. 

 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. ES garantija EIB ir summa, kas vienāda 

ar EUR 16 000 000 000, no kuras ne vairāk 

kā EUR 2 500 000 000 var piešķirt EIB 

finansējumam EIF saskaņā ar 2. punktu. 

Neskarot 8. panta 9. punktu, kopējie 

maksājumi no Savienības saskaņā ar 

garantiju EIB nepārsniedz minēto 

garantijas summu. 

1. ES garantija EIB ir summa, kas vienāda 

ar EUR 16 000 000 000, no kuras ne vairāk 

kā EUR 2 500 000 000 var piešķirt EIB 

finansējumam EIF saskaņā ar 2. punktu. 

Neskarot 8. panta 9. punktu, kopējie 

maksājumi no Savienības saskaņā ar 

garantiju EIB nepārsniedz minēto 

garantijas summu, tādējādi izslēdzot 

neparedzēto izdevumu saistības, kas būtu 

jāsedz no Savienības budžeta. Galīgo 

saņēmēju juridiskās prasības pret 

Savienību, kuras pārsniedz minēto 

garantijas summu, ir izslēgtas. 
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Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Rīkotājdirektors nodrošina, ka ES 

garantijas segto portfeļu riska pasākumi, 

kā arī metodika un dati, ar kuriem nosaka 

attiecīgā instrumenta portfeļa risku, ir 

publiski viegli pieejami, un šo informāciju 

regulāri atjaunina. 

 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja EIB pieprasa ES garantijas 

maksājumu saskaņā ar ESIF nolīgumu, 

Savienība maksā pēc pieprasījuma saskaņā 

ar šā nolīguma noteikumiem. 

3. Ja EIB pieprasa ES garantijas 

maksājumu saskaņā ar ESIF nolīgumu, 

Savienība maksā pēc pieprasījuma saskaņā 

ar minētā nolīguma noteikumiem. Šāds 

maksājums nepārsniedz to līdzekļu 

summu, kurus EIB vēl nav pieprasījusi no 

ES garantijas. Visus turpmākos 

zaudējumus un riskus uzņemas pārējie 

portfeļa ieguldītāji un projektos 

ieinteresētās personas. Savienība 

neuzņemas nekādas neparedzēto 

izdevumu saistības, kas pārsniedz ES 

garantiju. 

 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a ESIF nolīgumā iekļauj Savienības 

vispārēju imunitāti un atbrīvojumus no 
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ESIF saņēmēju tādām juridiskām 

prasībām pret Komisiju, kas pārsniedz ES 

garantiju. 

 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) maksājumiem no Savienības vispārējā 

budžeta, 

(a) iemaksām no Savienības vispārējā 

budžeta; 

 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Mērķapjomu sākotnēji sasniedz, 

pakāpeniski maksājot resursus, kas minēti 

2. punkta a) apakšpunktā. Ja ir bijuši 

garantijas pieprasījumi garantiju fonda 

sākotnējās izveides laikā, iemaksas 

garantiju fondā, kas paredzētas 2. punkta 

b), c) un d) apakšpunktā, arī ir 

izmantojamas, lai sasniegtu mērķapjomu 

līdz summai, kas vienāda ar garantijas 

pieprasījumiem. 

Mērķapjomu sākotnēji sasniedz, 

pakāpeniski maksājot līdzekļus, kuri 

minēti 2. punkta a) apakšpunktā un kurus 

papildina ar iemaksām garantiju fondā, 

kas paredzētas 2. punkta b), c) un 

d) apakšpunktā. 

 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 6. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar 17. pantu, koriģējot 5. 

punktā noteikto mērķapjomu ne vairāk kā 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar 17. pantu, koriģējot šā 

panta 5. punktā noteikto mērķlīmeni ne 
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par 10 %, lai labāk atspoguļotu ES 

garantijas iespējamās pieprasīšanas risku. 

vairāk kā par 10 %, lai labāk atspoguļotu 

iespējamo risku, ka varētu pieprasīt ES 

garantijas izlietojumu. Ja rodas situācija, 

kad nepietiek ar garantijas saistību 

samaksu 50 % apmērā, Komisija ierosina 

palielināt likviditātes rezerves, norādot 

papildu maksājumu apropriāciju izcelsmi, 

savukārt galīgo lēmumu pieņem 

Parlaments un Padome. 

Pamatojums 

Princips aizgūts no Revīzijas palātas Atzinuma Nr. 4/2015 par ESIF — 37. punkts. 

 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. No 2019. gada 1. janvāra, ja garantiju 

pieprasījumu rezultātā garantiju fonda 

līmenis kļūst mazāks par 50 % no 

mērķapjoma, Komisija iesniedz ziņojumu 

par ārkārtas pasākumiem, kas varētu būt 

vajadzīgi tā papildināšanai. 

8. No 2018. gada 1. janvāra, ja 

pieprasījumu izlietot garantiju rezultātā 

garantiju fonda līdzekļi kļūst mazāki par 

50 % no mērķapjoma, Komisija iesniedz 

ziņojumu par ārkārtas pasākumiem, kas 

varētu būt vajadzīgi tā papildināšanai. Ja 

Komisija uzskata par nepieciešamu, tā 

sniedz ieteikumu par garantijas līmeņa 

koriģēšanu. 

Pamatojums 

Princips aizgūts no Revīzijas palātas Atzinuma Nr. 4/2015 par ESIF — 37. punkts. 

 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 9.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9.a Ar ESIF un Savienības finanšu 

saistībām saistītie budžeta izdevumi 
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nekādā gadījumā nepārsniedz tiem 

noteikto attiecīgo budžeta saistību summu, 

tādējādi izslēdzot neparedzēto izdevumu 

saistības, kas būtu jāsedz no Savienības 

budžeta. 

Pamatojums 

ESIF noteikumos būtu skaidri jānorāda, ka no ES budžeta nekādā gadījumā nesegs 

izdevumus, kuri pārsniedz regulā noteikto garantijas summu, kas iemaksāta no budžeta. 

 

Grozījums Nr.  58 

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 

veicina, lai tiktu izveidots pārredzams 

pašreizējo un Savienībā turpmāk 

iespējamo investīciju projektu plānojums. 

Plānojums ir paredzēts, lai ar to varētu 

iepazīties investori, tas ir tikai informatīvs 

un neskar gala projektus, kas atlasīti 

atbalstam saskaņā ar 3. panta 5. punktu. 

 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija un EIB izstrādā, atjaunina un 

izplata, regulāri un strukturēti, informāciju 

par pašreizējām un turpmākajām 

investīcijām, kas ievērojami palīdz 

sasniegt ES politikas mērķus. 

2. Komisija un EIB publiski pieejamā 

projektu datubāzē regulāri un strukturēti 

izstrādā, atjaunina un izplata informāciju 

par visām pašreizējām un turpmākajām 

investīcijām. 

 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 
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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 kopīgi ar EIB regulāri un 

strukturēti izstrādā, atjaunina un izplata 

informāciju par visiem pašreizējiem un 

turpmākajiem investīciju projektiem to 

teritorijā. 

 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. EIB, ja nepieciešams sadarbībā ar EIF, 

reizi sešos mēnešos ziņo Komisijai par EIB 

finansēšanas un investīciju operācijām 

saskaņā ar šo regulu. Ziņojumā iekļauj 

novērtējumu par atbilstību prasībām par ES 

garantijas izmantošanu un galvenajiem 

rezultātu rādītājiem, kas noteikti saskaņā ar 

2. panta 1. punkta g) apakšpunktu. 

Ziņojumā iekļauj arī statistikas, finanšu un 

grāmatvedības datus par katru EIB 

finansēšanas un investīciju operāciju 

apkopotā veidā. 

1. EIB, attiecīgā gadījumā sadarbībā ar 

EIF, reizi sešos mēnešos ziņo Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Komisijai par 

EIB finansēšanas un investīciju operācijām 

saskaņā ar šo regulu. Vienu no diviem 

sniedzamajiem ziņojumiem pabeidz 

pietiekami drīz, lai Komisija attiecīgo 

informāciju varētu ietvert gada pārskatos, 

un tajā iekļauj novērtējumu par atbilstību 

prasībām par ES garantijas izmantošanu un 

galvenajiem rezultātu rādītājiem, kas 

noteikti saskaņā ar 2. panta 1. punkta 

g) apakšpunktu. Ziņojumā iekļauj arī 

statistikas, finanšu un grāmatvedības datus 

par katru EIB finansēšanas un investīciju 

operāciju apkopotā veidā. 

Pamatojums 

Princips aizgūts no Revīzijas palātas Atzinuma Nr. 4/2015 par ESIF — 40. punkts. 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. EIB, ja nepieciešams sadarbībā ar EIF, 

katru gadu ziņo Eiropas Parlamentam un 

Padomei par EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām. Ziņojums ir 

publiski pieejams, un tajā iekļauj: 

2. EIB, attiecīgā gadījumā sadarbībā ar 

EIF, katru gadu ziņo Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Revīzijas palātai par EIB 

finansēšanas un investīciju operācijām, kas 

veiktas saskaņā ar šo regulu. Gada 

ziņojums ir publiski pieejams, un tajā 

iekļauj: 

 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) novērtējumu par EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām operācijas, nozares, 

valsts un reģionālā līmenī, un to atbilstību 

šai regulai, kā arī novērtējumu par EIB 

finansēšanas un investīciju operāciju sadali 

starp 5. panta 2. punkta mērķiem; 

(a) novērtējumu par EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām, kas veiktas 

operācijas, nozares, valsts un reģionālā 

līmenī, un to atbilstību šai regulai un 

Regulai (ES, Euratom) Nr. 966/2012, kā 

arī novērtējumu par EIB finansēšanas un 

investīciju operāciju sadali starp mērķiem; 

 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) papildu vērtības novērtējumu, privātā 

sektora resursu mobilizāciju, aplēsto un 

faktisko rezultātu, iznākumu un ietekmi 

EIB finansēšanas un investīciju operācijām 

apkopotā veidā; 

(b) projektu pievienotās vērtības un 

rezultātu novērtējumu attiecībā uz aplēsto 

un gūto peļņu no investīcijas projektā pēc 

tā pabeigšanas, saskaņā ar ESIF veikto 

operāciju papildināmību salīdzinājumā ar 

parastajām EIB operācijām, privātā 

sektora resursu mobilizāciju, aplēsto un 

faktisko rezultātu, iznākumu un ietekmi 

EIB finansēšanas un investīciju operācijām 

apkopotā veidā; 
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Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) EIB finansēšanas un investīciju 

operācijām plānoto sviras efektu un 

sasniegto sviras efektu; 

 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (bb) novērtējumu par tuvināšanos 

mērķiem, kas noteikti Regulā (ES) 

Nr. 1315/2013 par transportu, Regulā 

(ES) Nr. 347/2013 par enerģētikas tīkliem 

un Regulā (ES) Nr. 283/2014 par 

telekomunikāciju infrastruktūru; 

 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) novērtējumu par finansiālo labumu, 

kas pārvests labuma guvējiem no EIB 

finansēšanas un investīciju operācijām 

apkopotā veidā; 

(c) novērtējumu par saņēmējiem 

pārskaitīto finanšu summu un 

novērtējumu par EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām apkopotā veidā; 

 

 



 

PE551.899v02-00 34/51 AD\1057503LV.doc 

LV 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) EIB finansēšanas un investīciju 

operāciju kvalitātes novērtējumu; 

(d) EIB finansēšanas un investīciju 

operāciju pievienotās vērtības un ar šīm 

operācijām saistīto risku novērtējumu; 

 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) EIB finansēšanas un investīciju 

operāciju īstenošanā iesaistīto finanšu 

starpnieku sarakstu, ietverot jebkādus ar 

14. un 15. panta piemērošanu saistītos 

jautājumus; 

 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (db) ESIF līdzekļu saņēmēju sarakstu, 

ietverot arī tādu Savienības garantēto 

finanšu instrumentu aizņēmējus, kurus 

EIB īsteno saskaņā ar ESIF nolīgumu; 

 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) detalizētu informāciju par ES garantijas 

izmantošanu; 

(e) detalizētu informāciju par ES garantijas 

izmantošanu, zaudējumiem, peļņu, 

atgūtajām summām un jebkādiem citiem 

saņemtajiem maksājumiem; 

 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) kapitāla investīciju vērtību 

iepriekšējos gados un apkopotus datus par 

kapitāla aktīvu vērtības samazināšanos; 
 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) ESIF finanšu pārskatus. (f) ESIF finanšu pārskatus, kuriem 

pievienots neatkarīga ārējā revidenta 

atzinums; 

Pamatojums 

Pašsaprotami. 

 

 

Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) detalizētu informāciju par projektiem, 

kas saņēmuši ieguldījumus no Eiropas 
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strukturālajiem un investīciju fondiem, lai 

finansētu atbilstošos projektus, kuros EIB 

investē ar ES garantijas atbalstu, kā tas 

noteikts 5. panta 4. punktā; 

 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fb) apkopotus statistikas, finanšu un 

grāmatvedības datus par EIB 

finansēšanas un investīciju operācijām. 

 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Lai Komisija varētu vest uzskaiti un 

ziņot par riskiem, ko sedz ar ES garantiju, 

un par garantiju fonda pārvaldību, EIB, ja 

nepieciešams sadarbībā ar EIF, katru gadu 

iesniedz Komisijai: 

3. Lai Komisija varētu vest uzskaiti un 

ziņot par riskiem, ko sedz ar ES garantiju, 

un par garantiju fonda pārvaldību, EIB, 

attiecīgā gadījumā sadarbībā ar EIF, katru 

gadu iesniedz Komisijai un Eiropas 

Revīzijas palātai: 

 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) EIB un EIF riska novērtējumu un 

klasifikācijas informāciju par EIB 

finansēšanas un investīciju operācijām; 

(a) EIB un EIF riska novērtējumu un 

klasifikācijas informāciju par EIB 

finansēšanas un investīciju operācijām, kas 

veiktas saskaņā ar šo regulu; 
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Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ES nenokārtotās finanšu saistības 

saistībā ar garantijām, kas sniegtas 

attiecībā uz EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām, iedalot pa 

atsevišķām operācijām; 

(b) Savienības nenokārtotās finanšu 

saistības saistībā ar garantijām, kas 

sniegtas atbilstīgi šai regulai veiktām EIB 

finansēšanas un investīciju operācijām, 

iedalot pa atsevišķām operācijām; 

 

 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) riskam pakļautās vērtības tendences 

un citus riska pasākumus attiecībā uz 

visiem projektu portfeļiem un uz katra 

atbilstošā instrumenta veida portfeļiem; 

 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Komisija līdz katra gada 30. jūnijam 

nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Revīzijas palātai gada pārskatu par 

garantiju fonda stāvokli un tā pārvaldību 

iepriekšējā kalendārajā gadā. 

6. Komisija līdz katra gada 31. martam 

nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Revīzijas palātai gada pārskatus, finanšu 

pārskatu un gada ziņojumu saskaņā ar 

Regulu (EK, Euratom) Nr. 996/2012 par 

EFSI stāvokli un tā pārvaldību iepriekšējā 

kalendārajā gadā. Minētajā ziņojumā 

sniedz arī informāciju par ES garantijas 

līmeņa atbilstību un, ja vajadzīgs, 
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ieteikumus par garantijas līmeņa 

koriģēšanu. 

Pamatojums 

Princips aizgūts no Eiropas Revīzijas palātas Atzinuma Nr. 4/2015 par ESIF — 37. un 

41. punkts. 

 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma 

rīkotājdirektors piedalās uzklausīšanā 

Eiropas Parlamentā par ESIF rezultātiem. 

1. Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma un 

vismaz divas reizes gadā rīkotājdirektors, 

ESIF Valdes priekšsēdētājs, par 

Savienības budžetu atbildīgais komisārs 

un EIB Direktoru padomes priekšsēdētājs 
piedalās Eiropas Parlamenta rīkotajās 

budžeta izpildes apstiprināšanas ikgadējās 
uzklausīšanas sanāksmēs par ESIF 

rezultātiem un finanšu pārvaldību. 

 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma 

par Savienības budžetu atbildīgais 

komisārs piedalās Eiropas Parlamenta 

rīkotajā uzklausīšanas sanāksmē par 

Savienības līdzekļu izlietojumu garantiju 

fondā. 

Pamatojums 

Tā kā lielu daļu no garantiju fonda līdzekļiem veidos pārdalītās apropriācijas no ES budžeta, 

Parlamentam ir jābūt tiesīgam prasīt, lai par ES budžetu atbildīgais komisārs sniegtu atskaiti 

Parlamentam, kas tādējādi varētu pārbaudīt ES budžeta izlietojumu, jo īpaši attiecībā uz 
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izpildes un izdevumu rādītājiem. 

 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Rīkotājdirektors mutiski vai rakstiski 

atbild uz jautājumiem, ko Eiropas 

Parlaments uzdod ESIF, jebkurā gadījumā 

piecu nedēļu laikā no jautājuma 

saņemšanas. 

2. Rīkotājdirektors, Valdes priekšsēdētājs, 

par Savienības budžetu atbildīgais 

komisārs un EIB Direktoru padomes 

priekšsēdētājs uz jautājumiem, ko Eiropas 

Parlaments uzdod ESIF, atbild mutiski vai 

rakstiski ne vēlāk kā četras nedēļas pēc 
jautājuma saņemšanas. 

 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar 

EIB un EIF, Komisija LESD 318. pantā 

minētajā novērtējuma ziņojumā sniedz 

informāciju par ESIF finanšu 

rezultātiem. 

Pamatojums 

Jaunākajās rezolūcijās par Komisijas budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas Parlaments 

prasīja, lai Komisijas saskaņā ar LESD 318. pantu sagatavotajā novērtējuma ziņojumā īpaša 

uzmanība tiktu pievērsta izaugsmes un darbvietu radīšanas stratēģijai. Šī prasība vēlreiz 

izteikta patstāvīgajā ziņojumā par Savienības finansiālā stāvokļa novērtējumu, pamatojoties 

uz sasniegtajiem rezultātiem — jauns instruments Eiropas Komisijas budžeta izpildes 

apstiprināšanas procedūras pilnveidošanai (2013/2172(INI)) (sk. 11. punktu). 

 

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 3.b punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b Budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūras laikā EIB pēc Eiropas 

Parlamenta pieprasījuma sniedz tam 

informāciju. 

 

 

Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ne vēlāk kā [PB ierakstīt datumu: 18 

mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] EIB 

novērtē ESIF darbību. EIB savu 

novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Komisijai; 

Ne vēlāk kā [PB ierakstīt datumu: 

12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 

dienas] EIB novērtē ESIF darbību, tostarp 

attiecībā uz ESIF projektiem, kas balstīti 

uz apakšprogrammām, un novērtē 

mērķinvestīciju aprites ciklu. EIB savu 

novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Komisijai. Minētajam 

novērtējumam pievieno Revīzijas palātas 

atzinumu. 

 

 

Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ne vēlāk kā [PB ierakstīt datumu: 18 

mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 

Komisija novērtē ES garantijas 

izmantošanu un garantiju fonda darbību, 

tostarp iemaksu izmantošanu saskaņā ar 

8. panta 9. punktu. Komisija savu 

novērtējumu iesniedz Eiropas Parlamentam 

un Padomei. 

Ne vēlāk kā [PB ierakstīt datumu: Ne vēlāk 

kā [PB ierakstīt datumu: 12 mēneši pēc šīs 

regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija 

novērtē ES garantijas izmantošanu un 

garantiju fonda darbību, tostarp attiecībā 

uz projektiem, kuros izmanto garantijas, 

pamatojoties uz apakšprogrammām, un 

novērtē mērķinvestīciju aprites ciklu, 

tostarp iemaksu izmantošanu saskaņā ar 

8. panta 9. punktu. Komisija savu 

novērtējumu iesniedz Eiropas Parlamentam 
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un Padomei. Minētajam novērtējumam 

pievieno Revīzijas palātas atzinumu. 

 

 

Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 

pieprasījuma neatkarīgas ārējās personas 

novērtē ESIF darbību, kā arī ES 

garantijas izmantošanu un garantiju 

fonda darbību, tostarp iemaksu 

izmantošanu saskaņā ar 8. panta 

9. punktu. 

Pamatojums 

Princips aizgūts no Revīzijas palātas Atzinuma Nr. 4/2015 par ESIF — 42. punkts. 

 

 

Grozījums Nr.  89 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) EIB publicē visaptverošu ziņojumu par 

ESIF darbību; 

(a) lai panāktu saskaņu ar mērķinvestīciju 

aprites ciklu, EIB publicē visaptverošu 

ziņojumu par ESIF darbību un par ESIF 

projektiem, kas balstīti uz 

apakšprogrammām; 

 

 

Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Komisija publicē visaptverošu 

ziņojumu par ES garantijas izmantošanu, 

kā arī to, kā darbojas garantiju fonds. 

(b) lai panāktu saskaņu ar mērķinvestīciju 

aprites ciklu, Komisija publicē 

visaptverošu ziņojumu par ES garantijas 

izmantošanu un garantiju fonda darbību, 

kā arī par projektiem, kas saņem līdzekļus 

no garantijas, pamatojoties uz 

apakšprogrammām. 

 

 

Grozījums Nr.  91 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. EIB un EIF turpina regulāri iesniegt 

Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Komisijai visus savus neatkarīgos 

novērtējuma ziņojumus, kuros izvērtēti 

praktiskie rezultāti, kas sasniegti ar EIB un 

EIF specifiskajām darbībām saskaņā ar šo 

regulu. 

4. EIB un EIF turpina regulāri iesniegt 

Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Komisijai visus savus neatkarīgos 

novērtējuma ziņojumus, kuros novērtēti 

praktiskie rezultāti, kas sasniegti ar EIB un 

EIF specifiskajām darbībām saskaņā ar šo 

regulu, pievēršot uzmanību rezultātiem un 

ietekmei. 

 

 

Grozījums Nr.  92 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ne vēlāk kā [PB ievietot datumu trīs 

gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā ] 

Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei par šīs regulas 

piemērošanu, kuram, ja vajadzīgs, 

pievieno jebkuru attiecīgu priekšlikumu. 

5. Ne vēlāk kā [PB ievietot datumu trīs 

gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] 

Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei par šīs regulas 

piemērošanu, ietverot novērtējumu par 

ESIF pievienoto vērtību un tā 

papildināmību ar pašreizējiem Savienības 

finansēšanas instrumentiem, un šim 

ziņojumam, ja vajadzīgs, pievieno jebkuru 
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attiecīgu priekšlikumu par uzlabojumiem. 

 

 

Grozījums Nr.  93 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar savām pārredzamības politikām 

attiecībā uz piekļuvi dokumentiem un 

informācijai EIB savā tīmekļa vietnē dara 

publiski pieejamu informāciju par visām 

EIB finansēšanas un investīciju operācijām 

un par to, kā tās palīdz sasniegt vispārējus 

mērķus, kas minēti 5. panta 2. punktā. 

1. Saskaņā ar savu pārredzamības politiku 

par piekļuvi dokumentiem un informācijai 

EIB savā tīmekļa vietnē dara publiski 

pieejamu informāciju par visām EIB 

finansēšanas un investīciju operācijām un 

par to, kā tās palīdz sasniegt vispārējus 

mērķus un īstenot konkrētas darbības, kas 

minētas 5. panta 2. punktā. 

 2. Turklāt EIB nodrošina, ka ikviens 

Savienības iedzīvotājs un ikviena fiziska 

vai juridiska persona, kuras dzīvesvieta 

vai juridiskā adrese ir kādā no 

dalībvalstīm, var piekļūt ar ESIF 

saistītiem dokumentiem saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(EK) Nr. 1049/20011a. 

 3. Ja Komisija un EIB panāk detalizēti 

izklāstītu vienošanos par informācijas 

apmaiņu un izpaušanu sabiedrībai, šādu 

vienošanos publicē. 

 _______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2001. gada 30. maija Regula (EK) 

Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 

Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Komisijas dokumentiem (OV L 145, 

31.5.2001., 43. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  94 

Regulas priekšlikums 

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

 1.a ESIF nolīgumu publicē. 

Pamatojums 

Princips aizgūts no Revīzijas palātas Atzinuma Nr. 4/2015 par ESIF — 44. punkts. 

 

Grozījums Nr.  95 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Revīzijas palāta veic revīziju attiecībā uz 

ES garantiju un attiecībā uz tiem 

maksājumiem un atgūtajiem līdzekļiem, 

kuri ir attiecināmi uz Savienības vispārējo 

budžetu. 

1. Saskaņā ar šo regulu veiktās darbības 

revidē Eiropas Revīzijas palāta atbilstīgi 

LESD 287. pantam, un līdz ar to tiek 

piemērota budžeta izpildes 

apstiprināšanas procedūra saskaņā ar 

LESD 319. pantu. Komisija nodrošina, ka 

Revīzijas palāta spēj izmantot savas 

tiesības, kā noteikts LESD 287. panta 

3. punkta pirmajā daļā, un tai ir pilnībā 

pieejama visa informācijai, kas tai 

vajadzīga revīziju veikšanai. Komisija un 

EIB nodrošina, ka visas puses, uz kurām 

attiecas saskaņā ar šo regulu veiktās 

darbības, ir informētas par Revīzijas 

palātas tiesībām, kas noteiktas LESD 

287. panta 3. punktā. EIB, EIF, visi 

finanšu starpnieki, kuri iesaistīti saskaņā 

ar šo regulu veiktajās darbībās, un galīgie 

saņēmēji nodrošina Revīzijas palātai visas 

nepieciešamās iekārtas un pakalpojumus 

un sniedz tai visu informāciju, ko 

Revīzijas palāta uzskata par nepieciešamu 

savu uzdevumu izpildei saskaņā ar 

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 

161. pantu. Lai atspoguļotu šā panta 

prasības, pārskata trīspusējo nolīgumu 

starp Eiropas Komisiju, Eiropas Revīzijas 

palātu un Eiropas Investīciju banku. 
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Grozījums Nr.  96 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Eiropas Parlaments un Padome var 

prasīt, lai Revīzijas palāta izvērtē jebkādus 

citus attiecīgos jautājumus, kuri ietilpst 

Parlamenta un Padomes kompetencē, kā 

noteikts LESD 287. panta 4. punktā. 

 

 

Grozījums Nr.  97 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Revīzijas palāta izstrādā īpašo 

ziņojumu par katru 12 mēnešu laikposmu, 

kas sākas katra gada 1. aprīlī. Katrā 

īpašajā ziņojumā izvērtē to, vai: 

 (a) ESIF izmantošana ir notikusi 

pietiekami efektīvi un rezultatīvi; 

 (b) ESIF atbalsts ir veicinājis tādu mērķu 

sasniegšanu kā ilgtspējīgu darbvietu 

radīšana, ilgtermiņa izaugsme un 

konkurētspēja; 

 (c) ESIF darbības ir veiktas saskaņā ar 

pareizas finanšu pārvaldības, 

pārredzamības, proporcionalitātes, 

nediskriminācijas, papildināmības, 

vienlīdzīgas attieksmes un subsidiaritātes 

principiem. 

 Katru īpašo ziņojumu sagatavo sešu 

mēnešu laikā pēc tā laikposma beigām, uz 

kuru ziņojums attiecas. 

 Revīzijas palāta visus īpašos ziņojumus 

nosūta ESIF pārvaldības struktūrām, 

EIB, Eiropas Parlamentam, Padomei un 

Komisijai un tos nekavējoties publicē. 
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 Revīzijas palātai ir tiesības saņemt no 

ESIF pārvaldības struktūrām, EIB un 

Komisijas jebkādu attiecīgo informāciju, 

kas saistīta ar Revīzijas palātas uzdevumu 

izpildi, kuri tai uzticēti ar šo pantu, un 

minētās struktūras un iestādes jebkādu 

pieprasīto informāciju sniedz tādā 

termiņā, kādu var noteikt Revīzijas palāta. 

Pamatojums 

Šis grozījums atspoguļo Vienotā noregulējuma fonda regulas (Regula Nr. 806/2014) spēkā 

esošos noteikumus par Revīzijas palātas pilnvarām sniegt īpašo gada ziņojumu par ESIF 

darbību un tas arī atbilst pareizas finanšu pārvaldības principiem. 

 

 

Grozījums Nr.  98 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. EIB nekavējoties informē OLAF un 

sniedz tam nepieciešamo informāciju, ja ar 

ES garantiju saistītā projekta jebkurā 

sagatavošanas, īstenošanas vai noslēguma 

posmā EIB ir pamats aizdomām par 

iespējamu krāpšanu, korupciju, nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai citu 

nelikumīgu darbību, kas var negatīvi 

ietekmēt Savienības finanšu intereses. 

1. EIB nekavējoties informē OLAF un 

sniedz tam nepieciešamo informāciju, ja ar 

ESIF saistīto operāciju jebkurā 

sagatavošanas, īstenošanas vai noslēguma 

posmā EIB ir pamats aizdomām par 

iespējamu krāpšanu, korupciju, 

izšķērdēšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu vai citu nelikumīgu darbību, 

kas var ietekmēt Savienības finanšu 

intereses. 

 

 

Grozījums Nr.  99 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lai aizsargātu Savienības finanšu 

intereses, OLAF var veikt izmeklēšanas, 

tostarp pārbaudes un apskates uz vietas 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

2. Lai aizsargātu Savienības finanšu 

intereses, OLAF veic izmeklēšanas, tostarp 

pārbaudes un apskates uz vietas saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
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Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/20135, 

Padomes Regulā (Euratom, EK) 

Nr. 2185/966 un Padomes Regulā (EK, 

Euratom) Nr. 2988/957 paredzētajiem 

noteikumiem un procedūrām, lai 

konstatētu, vai ir notikusi krāpšana, 

korupcija, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācija vai jebkāda cita nelikumīga 

darbība, kas ietekmē Savienības finanšu 

intereses saistībā ar jebkuru no ES 

garantijas atbalstītām operācijām. OLAF 

var nodot attiecīgo dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm izmeklēšanas 

gaitā iegūto informāciju. 

(ES, Euratom) Nr. 883/201355, Padomes 

Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/9666 un 

Padomes Regulā (EK, Euratom) 

Nr. 2988/957 paredzētajiem noteikumiem 

un procedūrām, lai konstatētu, vai ir 

notikusi krāpšana, korupcija, nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācija, terorisma 

finansēšana, krāpšana nodokļu jomā un 

izvairīšanās no nodokļu maksāšanas vai 

jebkāda cita nelikumīga darbība, kas 

ietekmē finanšu intereses saistībā ar 

jebkuru no operācijām, kas veikta saskaņā 

ar šo regulu. OLAF var nodot attiecīgo 

dalībvalstu kompetentajām iestādēm 

izmeklēšanas gaitā iegūto informāciju. 

__________________ __________________ 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 

11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 

(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 

un Padomes Regulu (Euratom) 

Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 

1. lpp.). 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 

11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 

(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 

un Padomes Regulu (Euratom) 

Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 

1. lpp.). 

6 Padomes Regula (Euratom, EK) 

Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) 

par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 

Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 

Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 

citām nelikumībām (OV L 292, 

15.11.1996., 2. lpp.). 

6 Padomes Regula (Euratom, EK) 

Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) 

par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 

Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 

Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 

citām nelikumībām (OV L 292, 

15.11.1996., 2. lpp.). 

7 Padomes Regula (EK, Euratom) 

Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) 

par Eiropas Kopienu finanšu interešu 

aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. 

lpp.). 

7 Padomes Regula (EK, Euratom) 

Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) 

par Eiropas Kopienu finanšu interešu 

aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. 

lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  100 

Regulas priekšlikums 

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

Ja minētās nelikumīgās darbības tiek 

pierādītas, EIB veic līdzekļu atgūšanas 

darbības saistībā ar tās operācijām, ko 

atbalsta ar ES garantiju. 

Ja OLAF iesaka atgūt līdzekļus 

nelikumīgu darbību dēļ, tostarp tādu 

darbību dēļ kā nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācija, terorisma finansēšana, 

krāpšana nodokļu jomā, izvairīšanās no 

nodokļu maksāšanas un korupcija, vai ja 

OLAF veikto izmeklēšanu laikā tiek 

konstatēta krāpšana, kas skar finanšu 

intereses, EIB un Komisija veic līdzekļu 

atgūšanas darbības saistībā ar veiktajām 

operācijām. 

 

 

Grozījums Nr.  101 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Finansēšanas līgumos, kas parakstīti 

attiecībā uz operācijām, ko atbalsta 

saskaņā ar šo regulu, ietver noteikumus, 

kas ļauj izslēgt no EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām un, ja nepieciešams, 

veikt atbilstīgus līdzekļu atgūšanas 

pasākumus krāpšanas, korupcijas vai citas 

nelikumīgas darbības gadījumā saskaņā ar 

ESIF nolīgumu, EIB politikām un 

piemērojamajām regulatīvajām prasībām. 

Lēmumu par to, vai piemērot izslēgšanu no 

EIB finansēšanas un investīciju 

operācijām, pieņem saskaņā ar attiecīgo 

finansējuma vai investīciju līgumu. 

3. Finansēšanas līgumos, kuri parakstīti 

saistībā operācijām, kas atbalstītas saskaņā 

ar šo regulu, ietver noteikumus, ar kuriem 

var izslēgt no EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām un, ja nepieciešams, 

veikt atbilstīgus līdzekļu atgūšanas 

pasākumus krāpšanas, korupcijas vai citas 

nelikumīgas darbības gadījumā saskaņā ar 

ESIF nolīgumu, EIB politiku un 

piemērojamajām regulatīvajām prasībām. 

Lēmumu par to, vai piemērot izslēgšanu no 

EIB finansēšanas un investīciju 

operācijām, pieņem saskaņā ar attiecīgo 

finansējuma vai investīciju līgumu. Par 

minētajiem līgumiem paziņo Eiropas 

Parlamentam. 

 

 

Grozījums Nr.  102 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Īstenojot savas finansēšanas un 

investīciju operācijas, EIB neatbalsta 

nekādas darbības, ko veic nelikumīgiem 

mērķiem, tostarp nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizāciju, terorisma 

finansēšanu, krāpšanu nodokļu jomā un 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 

korupciju un krāpšanu, kas skar Savienības 

finanšu intereses. Jo īpaši EIB nepiedalās 

nekādās finansēšanas un investīciju 

operācijās, izmantojot sabiedrību, kas 

atrodas jurisdikcijā, kas nesadarbojas, 

saskaņā ar savu politiku attiecībā uz vāji 

regulētām jurisdikcijām vai jurisdikcijām, 

kas nesadarbojas, pamatojoties uz 

Savienības, Ekonomiskās sadarbības un 

attīstības organizācijas vai Finanšu 

darījumu darba grupu. 

1. Īstenojot savas finansēšanas un 

investīciju operācijas, EIB, EIF un visi 

finanšu starpnieki neatbalsta nekādas 

darbības, kas tiek veiktas nelikumīgiem 

mērķiem, tostarp nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizāciju, terorisma 

finansēšanu, krāpšanu nodokļu jomā un 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 

korupciju un krāpšanu, kas skar Savienības 

finanšu intereses. Jo īpaši EIB nepiedalās 

nekādās finansēšanas un investīciju 

operācijās, izmantojot sabiedrību, kura 

atrodas jurisdikcijā, kas saistībā ar 

starptautiski apstiprinātu nodokļu 

standartu piemērošanu nesadarbojas, un 

EIB to dara saskaņā ar savu politiku 

attiecībā uz vāji regulētām jurisdikcijām 

vai jurisdikcijām, kas nesadarbojas, kuras 

pamatā ir Savienības, Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācijas vai 

Finanšu darījumu darba grupas politikas 

nostādnes. EIB minētās prasības 

transponē attiecībā uz visām trešām 

pusēm, kas piedalās ESIF vai jebkurā 

investīciju platformā. 

Pamatojums 

Šajā grozījumā ir izmantots precīzāks formulējums no Finanšu regulas 140. panta 4. punkta, 

kas, šķiet, ir attiecīgā noteikuma pamatā. 

 

 

Grozījums Nr.  103 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Finansēšanas un investīciju operācijas, ko 

parakstījušas EIB vai EIF, laikposmā no 

2015. gada 1. janvāra līdz ESIF nolīguma 

noslēgšanai, EIB vai ESIF var iesniegt 

Komisijai segumam saskaņā ar ES 

1. Finansēšanas un investīciju operācijas, 

kuras EIB vai EIF ir parakstījusi 

laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 

ESIF nolīguma noslēgšanai, EIB vai ESIF 

var iesniegt Investīciju komitejai, lai tā 
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garantiju. sniegtu novērtējumu. Investīciju komiteja 

minētās operācijas var iesniegt 

izskatīšanai Komisijā, ierosinot to segšanu 

no ES garantijas. 

Pamatojums 

Princips aizgūts no Revīzijas palātas Atzinuma Nr. 4/2015 par ESIF — 45. punkts. 

 

 

Grozījums Nr.  104 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija novērtē šīs operācijas un, ja tās 

atbilst 5. pantā noteiktajām pamatprasībām 

un ESIF nolīgumam, pieņem lēmumu, ka 

ES garantijas segums tiek attiecināts uz 

tām. 

2. Ņemot vērā Investīciju komitejas 

novērtējumu, Komisija novērtē šīs 

operācijas un, ja tās atbilst 5. pantā 

noteiktajām pamatprasībām un ESIF 

nolīgumam, pieņem lēmumu, ka ES 

garantija var segt attiecīgās operācijas. 

Komisija par savu lēmumu informē 

Eiropas Parlamentu. 

Pamatojums 

Princips aizgūts no Revīzijas palātas Atzinuma Nr. 4/2015 par ESIF — 45. punkts. 
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