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GROZĪJUMI 

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju, Attīstības 

komiteju un Budžeta komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:  

Grozījums Nr.   1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Ir vajadzīgs vērienīgs Savienības 

Ārējo investīciju plāns (ĀIP), lai atbalstītu 

ieguldījumus Āfrikā un Savienības 

kaimiņreģiona valstīs ar nolūku veicināt 

ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu 

atbilstoši ANO ilgtspējīgās attīstības 

programmai 2030. gadam („Ilgtspējīgas 

attīstības programma 2030. gadam”), kā arī 

saistību izpildi saskaņā ar nesen pārskatīto 

Eiropas kaimiņattiecību politiku, tādējādi 

novēršot migrācijas pamatcēloņus. Tam arī 

būtu jāveicina Parīzes nolīguma par 

klimata pārmaiņām (COP 21) īstenošana. 

(1) Ir vajadzīgs vērienīgs Savienības 

Ārējo investīciju plāns (ĀIP), lai atbalstītu 

ieguldījumus Āfrikā un Savienības 

kaimiņreģiona valstīs ar nolūku veicināt 

ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu 

atbilstoši ANO ilgtspējīgās attīstības 

programmai 2030. gadam („Ilgtspējīgas 

attīstības programma 2030. gadam”), kā arī 

saistību izpildi saskaņā ar nesen pārskatīto 

Eiropas kaimiņattiecību politiku, tādējādi 

novēršot vienu no galvenajiem migrācijas 

pamatcēloņiem. Tam arī būtu jāveicina 

Parīzes nolīguma par klimata pārmaiņām 

(COP 21) īstenošana. 

 

Grozījums Nr.   2 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Tāpat ĀIP būtu jāiekļauj Savienības 

saistības saskaņā ar Adisabebas Rīcības 

programmu par attīstības finansēšanu. Tam 

arī būtu jāļauj Eiropas ieguldītājiem un 

privātiem uzņēmumiem, tostarp maziem 

un vidējiem uzņēmumiem, efektīvāk 

iesaistīties partnervalstu ilgtspējīgā 

attīstībā. 

(2) Tāpat ĀIP būtu jāiekļauj Savienības 

saistības saskaņā ar Adisabebas Rīcības 

programmu par attīstības finansēšanu. Tam 

arī būtu jāļauj Eiropas ieguldītājiem un 

privātiem uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem 

un vidējiem uzņēmumiem, sniegt 

efektīvāku pienesumu partnervalstu 

ilgtspējīgā attīstībā, ar lielu uzsvaru uz 

ilgtspēju. 
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Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) ĀIP būtu jānodrošina integrēta 

finanšu pakete, lai finansētu ieguldījumus 

Āfrikas reģionos – tajās valstīs, kuras 

Kotonū 2000. gada 23. jūnijā ir 

parakstījušas Partnerattiecību nolīgumu 

starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un 

Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no 

vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās 

dalībvalstīm, no otras puses, un 

kaimiņreģiona valstīs, tādējādi radot 

izaugsmes un nodarbinātības iespējas, 

uzlabojot papildināmību, izstrādājot 

novatoriskus produktus un iepludinot 
privātā sektora līdzekļus. 

(4) ĀIP būtu jānodrošina integrēta 

finanšu pakete, lai finansētu ieguldījumus 

Āfrikas reģionos – tajās valstīs, kuras 

Kotonū 2000. gada 23. jūnijā ir 

parakstījušas Partnerattiecību nolīgumu 

starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un 

Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no 

vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās 

dalībvalstīm, no otras puses (ĀKK un EK 

partnerattiecību nolīgums), un 

kaimiņreģiona valstīs. Tam būtu jāsniedz 

papildu izaugsmes un nodarbinātības 

iespējas, jāuzlabo papildināmība un 

jāpalīdz izstrādāt novatoriski produkti, 

stimulējot papildu privātā sektora fondu 

izmantošanu, veicinot ilgtspējīgu attīstību 

un aprites ekonomiku. Būtu jānodrošina 

līdzsvarota ģeogrāfiskā pieeja, lai visiem 

ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 

parakstītājiem un visām kaimiņreģiona 

valstīm būtu taisnīgas iespējas piekļūt AĪP 

finansējumam.  

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Ņemot vērā Eiropas Revīzijas 

palātas1a konstatējumus par apvienošanas 

izmantošanu Savienības ārējās attiecībās, 

kuros tika akcentēts fakts, ka gandrīz 

pusei no izskatītajiem projektiem nebija 

pietiekami pierādījumi, kas ļautu secināt, 

ka dotācijas bijušas pamatotas, un ka 

vairākos šādos gadījumos bija liecības, ka 

ieguldījumi būtu veikti arī bez Savienības 
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devuma, ir ļoti svarīgi, lai līdzekļu 

apvienošana tiktu izmantota gadījumos, 

kad Komisija var skaidri pierādīt tās 

pievienoto vērtību. 

 ____________ 

 1a ERP Īpašais ziņojums Nr. 16/2014 “ES 

ārpolitikas atbalstam paredzētās reģionālo 

ieguldījumu mehānismu dotāciju un 

finanšu iestāžu aizdevumu apvienošanas 

efektivitāte”. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Turklāt EFIA būtu jādarbojas kā 

„vienas pieturas aģentūrai”, lai saņemtu 

finansējuma priekšlikumus no finanšu 

iestādēm un valsts vai privātiem 

ieguldītājiem un nodrošinātu plaša klāsta 

finanšu atbalstu atbilstīgiem 

ieguldījumiem. EFIA garantija būtu 

jāatbalsta ar EFIA garantiju fondu. EFIA 

būtu jāizmanto novatoriski instrumenti, lai 

atbalstītu ieguldījumus un iesaistītu privāto 

sektoru. 

(6) Turklāt EFIA būtu jādarbojas kā 

„vienas pieturas aģentūrai”, saņemot 

finansējuma priekšlikumus no finanšu 

iestādēm un valsts vai privātiem 

ieguldītājiem, nodrošinot norādījumus un 

visu nepieciešamo informāciju tiem 

ieguldītājiem, kas vēlas ieguldīt attīstības 

darbībās, un sniedzot plaša klāsta finanšu 

atbalstu atbilstīgiem ieguldījumiem. EFIA 

garantija būtu jāatbalsta ar EFIA garantiju 

fondu. EFIA būtu jāizmanto novatoriski 

instrumenti, lai atbalstītu ieguldījumus 

partnervalstu ilgtspējīgā attīstībā un 

iesaistītu privāto sektoru. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Turklāt stratēģiskajai padomei būtu 

jāatbalsta Komisija stratēģisko norādījumu 

un vispārējo ieguldījumu mērķu 

noteikšanā. Stratēģiskajai padomei būtu arī 

(8) Turklāt stratēģiskajai padomei būtu 

jāatbalsta Komisija stratēģisko norādījumu 

un vispārējo ieguldījumu mērķu 

noteikšanā. Stratēģiskajai padomei būtu arī 
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jāatbalsta koordinēšana un saskaņotība 

starp reģionālajām platformām. Tam būtu 

jānodrošina dažādu instrumentu 

papildināmība ārējā darbībā. Stratēģiskā 

padome būtu kopīgi jāvada Komisijai un 

Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un 

drošības politikas jautājumos, lai 

nodrošinātu saskanību un saskaņotību ar 

Savienības ārējās politikas mērķiem un 

partnerattiecību satvaru ar trešām valstīm. 

jāatbalsta koordinēšana, sadarbība un 

saskaņotība starp reģionālajām 

platformām. Tam būtu jānodrošina 

papildināmība un jāstiprina dažādu 

instrumentu sinerģijas ārējā darbībā. 

Stratēģiskā padome būtu kopīgi jāvada 

Komisijas priekšsēdētāja pirmajam 

vietniekam un Savienības Augstajai 

pārstāvei ārlietās un drošības politikas 

jautājumos, lai nodrošinātu saskanību un 

saskaņotību ar Savienības ārējās politikas 

mērķiem un partnerattiecību satvaru ar 

trešām valstīm. 

 

Grozījums Nr.   7 

Regulas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) EFIA garantiju nevajadzētu 

izmanot, lai finansētu lielus 

infrastruktūras projektus, kuri maz 

ietekmē darbavietu izveidi un kuru 

izmaksu un ieguvumu attiecība padara 

ieguldījumus ilgtnespējīgus. Ar EFIA 

garantiju būtu jāfinansē tikai tādi 

projekti, kuru īstenošana nav pretrunīga 

no vides, finansiālā vai sociālā viedokļa, 

pamatojoties uz neatkarīgu visaptverošu 

ex ante novērtējumu un pienācīgu 

izmaksu un ieguvumu analīzi. 

 

Grozījums Nr.   8 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Lai paaugstinātu EFIA garantijas 

ietekmi, ņemot vērā attiecīgo reģionu 

vajadzības, dalībvalstīm vajadzētu pastāvēt 

iespējai nodrošināt iemaksas garantijas vai 

skaidras naudas dotācijas veidā. Šīs 

iemaksas varētu piešķirt pēc reģiona, 

(14) Lai paaugstinātu EFIA garantijas 

ietekmi, ņemot vērā vajadzību attiecīgajos 

reģionos palielināt ieguldījumus un 

finansējumu projektiem, kas sekmē 

ilgtspējīgu attīstību un rada pienācīgas 

darbavietas, dalībvalstīm vajadzētu 
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nozares vai ieguldījumu loga. pastāvēt iespējai nodrošināt iemaksas 

garantijas vai skaidras naudas dotācijas 

veidā. Šīs iemaksas varētu piešķirt pēc 

reģiona, nozares vai ieguldījumu loga. 

 

Grozījums Nr.   9 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Komisijai katru gadu būtu jāziņo 

Eiropas Parlamentam un Padomei par 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, ko 

aptver EFIA garantija, lai nodrošinātu 

pārskatatbildību Eiropas pilsoņiem. 

Ziņojums būtu jāpublisko, lai ļautu 

attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, tostarp 

pilsoniskajai sabiedrībai, paust savu 

viedokli. Komisijai katru gadu būtu jāziņo 

arī Eiropas Parlamentam un Padomei par 

EFIA garantiju fonda pārvaldību, lai 

nodrošinātu pārskatatbildību un 

pārredzamību. 

(16) Komisijai katru gadu būtu jāziņo 

Eiropas Parlamentam un Padomei par 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, ko 

aptver EFIA garantija, lai nodrošinātu 

pārskatatbildību Eiropas pilsoņiem. 

Ziņojums būtu jāpublisko, lai ļautu 

attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, tostarp 

pilsoniskajai sabiedrībai, paust savu 

viedokli. Komisijai katru gadu būtu jāziņo 

arī Eiropas Parlamentam un Padomei par 

EFIA garantiju fonda pārvaldību, lai 

nodrošinātu pārskatatbildību, 

pārredzamību un efektīvu pārvaldību. 

 

Grozījums Nr.   10 

Regulas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Ņemot vērā Eiropas Revīzijas 

palātas Īpašo ziņojumu Nr. 14/20141a, 

Komisijai būtu katru gadu jāizvērtē savu 

pārvaldības spēju uzlabošanās, lai 

palielinātu EFIA darbību efektivitāti un 

pārredzamību.  

 ____________ 

 1a Eiropas Revīzijas palātas Īpašais 

ziņojums Nr. 14/2014 “Kā ES iestādes un 

struktūras aprēķina, samazina un 

izlīdzina to radītās siltumnīcefekta gāzu 

emisijas”. 
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Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. EFIA sekmē ilgtspējīgas attīstības 

mērķu sasniegšanu atbilstoši Ilgtspējīgas 

attīstības programmai 2030. gadam ar 

īpašu uzsvaru uz ilgtspējīgu izaugsmi, 

darbavietu radīšanu, sociāli ekonomiskām 

nozarēm un uz atbalstu mikrouzņēmumiem 

un maziem un vidējiem uzņēmumiem, 

tādējādi novēršot migrācijas pamatcēloņus 

un veicinot to migrantu ilgtspējīgu 

reintegrāciju, kuri atgriežas savās 

izcelsmes valstīs, tajā pašā laikā uzlabojot 

papildināmību, izstrādājot novatoriskus 

produktus un iepludinot privātā sektora 

līdzekļus. 

2. EFIA sekmē ilgtspējīgas attīstības 

mērķu sasniegšanu atbilstoši Ilgtspējīgas 

attīstības programmai 2030. gadam ar lielu 

uzsvaru uz nabadzības likvidēšanu, 

ilgtspējīgu izaugsmi, ar kuru ievēro 

ekonomikas, vides un sociālās tiesības, 

daudzskaitliskāku pienācīgu darbavietu 

radīšanu, aprites ekonomikas izveidi, 

sociāli ekonomiskām nozarēm, publisko 

pakalpojumu piekļūstamības uzlabošanu, 

klimata pārmaiņu mazināšanu un 

pielāgošanos tām, vietējo kopienu 

iesaistīšanu, kā arī uz atbalstu 

mikrouzņēmumiem un maziem un 

vidējiem uzņēmumiem, tādējādi novēršot 

migrācijas pamatcēloņus un veicinot to 

migrantu ilgtspējīgu reintegrāciju, kuri 

atgriežas savās izcelsmes valstīs, tajā pašā 

laikā uzlabojot papildināmību, izstrādājot 

novatoriskus produktus un iepludinot 

privātā sektora līdzekļus. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tā nodrošina stratēģiskos norādījumus un 

atbalstu Komisijai vispārējo ieguldījumu 

mērķu noteikšanā attiecībā uz EFIA 

garantijas izmantošanu. Stratēģiskā 

padome arī atbalsta koordinēšanu un 

saskaņotību starp reģionālajām platformām 

un ar EIB ārējo aizdevumu mandātu, 

tostarp EIB izturētspējas iniciatīvu. 

Tā nodrošina stratēģiskos norādījumus un 

atbalstu Komisijai vispārējo ieguldījumu 

mērķu noteikšanā attiecībā uz EFIA 

garantijas izmantošanu, reģionālo 

platformu ieguldījumu atbilstības 

kritērijiem, kā arī darbības politiku un 

procedūrām. Stratēģiskā padome arī 

atbalsta koordinēšanu, sadarbību un 

saskaņotību starp reģionālajām platformām 

un ar EIB ārējo aizdevumu mandātu, 
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tostarp EIB izturētspējas iniciatīvu. 

Stratēģiskās padomes darbību uzrauga 

pastāvīga Eiropas Parlamenta vadības 

komiteja. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Stratēģiskā padome sastāv no 

Komisijas pārstāvjiem un Savienības 

Augstās pārstāves ārlietās un drošības 

politikas jautājumos (Augstā pārstāve), 

dalībvalstīm un EIB. Komisija drīkst 

aicināt citus iemaksu veicējus kļūt par 

stratēģiskās padomes locekļiem, pēc 

vajadzības ņemot vērā padomes viedokli. 

Partnervalstīm un attiecīgajām 

reģionālajām organizācijām, atbilstīgajiem 

partneriem un Eiropas Parlamentam 

attiecīgos gadījumos drīkst piešķirt 

novērotāja statusu. Stratēģiskās padomes 

līdzpriekšsēdētāji ir Komisija un Augstā 

pārstāve. 

2. Stratēģiskā padome sastāv no 

Komisijas pārstāvjiem un Savienības 

Augstās pārstāves ārlietās un drošības 

politikas jautājumos (Augstā pārstāve), 

dalībvalstīm, Eiropas Parlamenta, EIB un 

Āfrikas un kaimiņreģiona partnervalstīm. 

Komisija aicina citus iemaksu veicējus 

kļūt par stratēģiskās padomes locekļiem, 

pēc vajadzības ņemot vērā padomes 

viedokli. Attiecīgajām reģionālajām 

organizācijām un citām ieinteresētajām 

personām, piemēram, pilsoniskās 

sabiedrības grupām, drīkst piešķirt 

novērotāja statusu. Stratēģiskās padomes 

līdzpriekšsēdētāji ir Komisija un Augstā 

pārstāve. Stratēģiskā padome nodrošina 

pienācīgu apspriešanos ar dažādām 

partnervalstu ieinteresētajām personām. 

 

Grozījums Nr.   14 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Savienība nodrošina neatsaucamu 

un beznosacījumu garantiju pēc atbilstīgā 

partnera pirmā pieprasījuma attiecībā uz šīs 

regulas aptvertajām finansēšanas un 

ieguldījumu darbībām, sākotnēji Āfrikas un 

kaimiņreģiona partnervalstīs. 

1. Pēc rūpīgas projekta dzīvotspējas 

izvērtēšanas Savienība nodrošina 

neatsaucamu un beznosacījumu garantiju 

pēc atbilstīgā partnera pirmā pieprasījuma 

attiecībā uz šīs regulas aptvertajām 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, 

sākotnēji Āfrikas un kaimiņreģiona 
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partnervalstīs. 

 

Grozījums Nr.   15 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Maksimālais periods, kurā 

atbilstīgajiem partneriem ļauts slēgt 

nolīgumus ar finanšu starpniekiem vai 

galīgajiem finansējuma saņēmējiem, ir 

četri gadi pēc attiecīgā garantijas nolīguma 

noslēgšanas. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

8. pants – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atbilstības kritēriji EFIA garantijas 

izmantošanai 

Atbilstības un izslēgšanas kritēriji EFIA 

garantijas izmantošanai 

 

Grozījums Nr.   17 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Finansēšanas un ieguldījumu 

darbības, kas ir atbilstīgas atbalstam caur 

EFIA garantiju, ir konsekventas un 

saskaņotas ar Savienības politikām, jo īpaši 

Savienības attīstības un kaimiņattiecību 

politiku un partnervalstu stratēģijām un 

politikām, kuru nolūks ir atbalstīt šādus 

vispārējus mērķus: 

1. Finansēšanas un ieguldījumu 

darbības, kas ir atbilstīgas atbalstam caur 

EFIA garantiju, ir konsekventas un 

saskaņotas ar Savienības politikām (jo īpaši 

Savienības attīstības un kaimiņattiecību 

politiku) un partnervalstu stratēģijām un 

politikām un paredz atbalstīt šādus 

vispārējus mērķus: 
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Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-a) panākt Ilgtspējīgas attīstības 

programmā 2030. gadam paredzētos 

ilgtspējīgas attīstības mērķus; 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) sekmēt ekonomikas un sociālo 

attīstību, ar sevišķu uzsvaru uz ilgtspējību 

un darbavietu radīšanu (jo īpaši jauniešiem 

un sievietēm), tādējādi novēršot 

migrācijas pamatcēloņus un sekmējot to 

migrantu ilgtspējīgu reintegrāciju, kuri 

atgriežas savās izcelsmes valstīs; 

(a) sekmēt nabadzības likvidēšanu, 

ekonomikas un sociālo attīstību, ar sevišķu 

uzsvaru uz ilgtspējību un pienācīgu 

darbavietu ilgtspējīgu radīšanu, jo īpaši 

jauniešiem, sievietēm un atstumtības 

riskam pakļautām personām; 

 

Grozījums Nr.   20 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) sevišķi pievērsties sociāli 

ekonomiskajām nozarēm, jo īpaši 

infrastruktūrai, tostarp ilgtspējīgai 

enerģijai, ūdenim, transportam, 

informācijai un komunikāciju 

tehnoloģijām, videi, dabas resursu 

ilgtspējīgai izaugsmei un „zilajai 

izaugsmei”, sociālajai infrastruktūrai, 

cilvēku kapitālam, lai uzlabotu sociāli 

ekonomisko vidi; 

(b) sevišķi pievērsties sociāli 

ekonomiskajām nozarēm, jo īpaši 

infrastruktūrai, tostarp ilgtspējīgai 

enerģijai, ūdenim, transportam, 

informācijai un komunikāciju 

tehnoloģijām, videi, dabas resursu 

ilgtspējīgai izaugsmei un „zilajai 

izaugsmei”, sociālajai infrastruktūrai, 

cilvēku kapitālam un aprites ekonomikai, 

lai uzlabotu sociāli ekonomisko vidi, 

vienlaikus ņemot vērā EFIA garantijas 

saņēmēju prioritātes; 
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Grozījums Nr.   21 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) iesaistīt attiecīgo teritoriju 

iedzīvotājus finansēto projektu plānošanā; 

 

Grozījums Nr.   22 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) nodrošināt līdzekļus 

mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 

uzņēmumiem, jo īpaši pievēršoties privātā 

sektora attīstībai; 

(c) nodrošināt līdzekļus 

mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 

uzņēmumiem, jo īpaši pievēršoties tāda 

stabila vietējā privātā sektora izveidei, kas 

laika gaitā būtu dzīvotspējīgs; 

 

Grozījums Nr.   23 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) nebūt nekādā veidā saistītiem ar 

20. pantā minētajām jurisdikcijām, kas 

nesadarbojas; 

 

Grozījums Nr.   24 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ar EFIA garantiju atbalsta 

finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas 

jo īpaši: 

2. Ar EFIA garantiju novēršot 

spekulāciju un/vai pakalpojumu 

monopolizēšanu, atbalsta finansēšanas un 
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ieguldījumu darbības, kas jo īpaši: 

 

Grozījums Nr.   25 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) ir ekonomiski un finansiāli 

dzīvotspējīgas, ņemot arī vērā iespējamo 

atbalstu no projekta privātajiem un 

publiskajiem partneriem un viņu 

līdzfinansējumu; 

(c) ir sevi pierādījušas kā ekonomiski 

un finansiāli dzīvotspējīgas, ņemot arī vērā 

iespējamo atbalstu no projekta privātajiem 

un publiskajiem partneriem un viņu 

līdzfinansējumu; 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

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

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) ievēro starptautiskajās tiesībās 

iestrādātās cilvēktiesības. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ar EFIA garantiju neatbalsta 

finansēšanas un ieguldījumu darbības, 

kas: 

 (a)  ir saistītas ar militāro vai drošības 

sektoru; 

 (b)  atbalsta kodolenerģijas attīstīšanu; 

 (c)  vēl vairāk veicina fosilās degvielas 

un oglekļa iesīksti; 

 (d)  ir ar nozīmīgām ārējām izmaksām 

vides jomā, jo īpaši saistībā ar liela 
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mēroga infrastruktūru; 

 (e)  tiek īstenotas nozarēs vai 

projektos, kuri partnervalstīs var 

apdraudēt cilvēktiesības, jo īpaši vietējo 

un pirmiedzīvotāju kopienu cilvēktiesības, 

piemēram, izraisīt iedzīvotāju piespiedu 

pārvietošanu, zemes piesavināšanos, 

paramilitārās operācijas vai darbības 

atmežotās teritorijās. Lai apzinātu šādus 

riskus, veic publiski pieejamu ex ante 

novērtējumu par ietekmi uz cilvēktiesībām 

un vidi; 

 (f) rada aizdomas par pārkāpumiem 

attiecībā uz vidi un par sabiedrībai vai 

vietējām kopienām nodarītu kaitējumu, 

ņemot vērā piesardzības principu. 

 

Grozījums Nr.   28 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. No 2021. gada 1. janvāra, ja EFIA 

garantijas pieprasījuma gadījumā garantijas 

fonda resursi nokrīt zem 50 % no rezerves 

koeficienta, kas minēts 5. punktā, Komisija 

iesniedz ziņojumu par ārkārtas 

pasākumiem, kas var būt nepieciešami, lai 

papildinātu EFIA garantiju fondu. 

7. No 2021. gada 1. janvāra, ja EFIA 

garantijas pieprasījuma gadījumā garantijas 

fonda resursi nokrīt zem 50 % no rezerves 

koeficienta, kas minēts 5. punktā, Komisija 

iesniedz ziņojumu par: 

 (a)  nepietiekamības iemeslu, sniedzot 

sīkus paskaidrojumus; un  

 (b)  vajadzības gadījumā jebkādiem 

ārkārtas pasākumiem, kas var būt 

nepieciešami, lai papildinātu EFIA 

garantiju fondu. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija Eiropas Parlamentam un 

Padomei katru gadu iesniedz ziņojumu par 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz 

kurām attiecas EFIA garantija. Šo 

ziņojumu publisko. Tajā ietver šādus 

elementus: 

1. Komisija Eiropas Parlamentam un 

Padomei katru gadu iesniedz ziņojumu par 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz 

kurām attiecas EFIA garantija. Minēto 

ziņojumu publisko. Tajā ietver šādus 

elementus, kurus norāda saistībā ar 

konkrētu valsti: 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) novērtējums par notiekošajām 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz 

kurām attiecas EFIA garantija, nozaru, 

valstu un reģionu līmenī un to atbilstību šai 

regulai; 

(a) neatkarīgs novērtējums par 

notiekošajām finansēšanas un ieguldījumu 

darbībām, uz kurām attiecas EFIA 

garantija, nozaru, valstu un reģionu līmenī 

un to atbilstību šai regulai, jo īpaši 

papildināmības principam; 

Grozījums Nr.   31 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) novērtējums par to, kā ir sasniegti 

stratēģiskās padomes saskaņā ar 5. pantu 

noteiktie vispārējie ieguldījumu mērķi; 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (ab) novērtējums par vispārējo 

ieguldījumu Ilgtspējīgas attīstības 
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programmā 2030. gadam paredzēto 

ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā; 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (ac) novērtējums par to finansējuma 

daļu, kas paredzēts finansēšanas un 

ieguldījumu darbībām saistībā ar 

Savienības politiskajām saistībām 

atjaunojamās enerģijas, 

energoefektivitātes un klimata pārmaiņu 

jomā; 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – ad apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (ad) novērtējums par to darbību 

kvalitāti, uz kurām attiecas EFIA 

garantija, un saistīto politisko, operatīvo 

vai finansiālo risku; 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) novērtējumu par pievienoto 

vērtību, privātā sektora resursu 

mobilizāciju, lēstajiem un faktiskajiem 

rezultātiem un finansēšanas un ieguldījumu 

darbību, uz kurām attiecas EFIA garantija, 

rezultātiem un ietekmi, apkopotā veidā, 

tostarp novērtējumu par ietekmi uz 

(b) novērtējums par pievienoto vērtību, 

privātā sektora resursu mobilizāciju, 

lēstajiem un gūtajiem rezultātiem un 

finansēšanas un ieguldījumu darbību, uz 

kurām attiecas EFIA garantija, rezultātiem 

un ietekmi, apkopotā un ilgtermiņa veidā, 
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darbavietu radīšanu; tostarp ietekmi uz darbavietu radīšanu; 

 

Grozījums Nr.   36 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – f apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) novērtējums par atbilstīgo partneru 

finansēšanas un ieguldījumu darbību 

pievienoto vērtību un kopējo risku saistībā 

ar šīm darbībām; 

(f) neatkarīgs novērtējums par 

atbilstīgo partneru finansēšanas un 

ieguldījumu darbību pievienoto vērtību un 

kopējo risku saistībā ar šīm darbībām; 

Grozījums Nr.   37 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – g apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(g) detalizētu informāciju par EFIA 

garantijas pieprasījumiem, zaudējumiem, 

atdevi, piedzītajām summām un jebkuriem 

citiem saņemtajiem maksājumiem; 

(g) detalizētu informāciju par EFIA 

garantijas pieprasījumiem, zaudējumiem, 

atdevi, piedzītajām summām un jebkuriem 

citiem saņemtajiem maksājumiem, kā arī 

norādes par turpmāku EFIA garantijas 

pieprasījumu riskiem; 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Līdz 2020. gada 31. decembrim 

Komisija novērtē EFIA darbību. Komisija 

savu novērtējuma ziņojumu iesniedz 

Eiropas Parlamentam un Padomei, ietverot 

neatkarīgu novērtējumu par šīs regulas 

piemērošanu. Šo ziņojumu Komisija 

nekavējoties iesniedz tad, ja 

apstiprinātajām finansēšanas un 

ieguldījumu darbībām nepieciešama visa 

EFIA garantijas summa, kas pieejama 

pirms 2020. gada 30. jūnija. 

1. Līdz 2020. gada 31. decembrim 

Komisija novērtē EFIA darbību. Komisija 

savu novērtējuma ziņojumu iesniedz 

Eiropas Parlamentam un Padomei, ietverot 

neatkarīgu novērtējumu par šīs regulas 

piemērošanu, tostarp novērtējumu par 

EFIA ietekmi un rezultātiem. Šo ziņojumu 

Komisija nekavējoties iesniedz tad, ja 

apstiprinātajām finansēšanas un 

ieguldījumu darbībām nepieciešama visa 

EFIA garantijas summa, kas pieejama 
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pirms 2020. gada 30. jūnija. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Līdz 2020. gada 31. decembrim un 

pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija 

novērtē EFIA garantiju fonda izmantošanu. 

Komisija savu novērtējuma ziņojumu 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. 

Novērtējuma ziņojumam pievieno 

Revīzijas palātas atzinumu. 

2. Līdz 2020. gada 31. decembrim un 

pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija 

novērtē EFIA garantiju fonda izmantošanu 

un darbību. Komisija savu novērtējuma 

ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un 

Padomei. Novērtējuma ziņojumam 

pievieno Revīzijas palātas atzinumu par 

EFIA garantiju fonda pārvaldību un 

EFIA darbību efektivitāti un 

papildināmību. Ja ir atzīts, ka EFIA 

garantiju fondam ir vajadzīgi pielāgojumi, 

vai arī gadījumā, ja EFIA garantiju fonda 

termiņu pagarina uz laiku pēc 2020. gada, 

novērtējuma ziņojumam pievieno tiesību 

akta priekšlikumu par šīs regulas 

attiecīgu grozīšanu. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar Savienības pārredzamības 

politiku un vispārējiem Savienības 

principiem par piekļuvi dokumentiem un 

informācijai atbilstīgie partneri savās 

tīmekļa vietnēs dara publiski pieejamu 

informāciju, kas saistīta ar visām 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz 

kurām attiecas EFIA garantija saskaņā ar 

šo regulu, jo īpaši attiecībā uz veidu, kādā 

šīs darbības sekmē šīs regulas prasību 

izpildi. 

Stratēģiskās padomes sanāksmju detalizēti 

protokoli tiek nekavējoties publiskoti. 

Rezultātu pārskatu publisko, tiklīdz 

darbība ir apstiprināta EFIA garantijas 

ietvaros. Saskaņā ar Savienības 

pārredzamības politiku un vispārējiem 

Savienības principiem par piekļuvi 

dokumentiem un informācijai atbilstīgie 

partneri savās tīmekļa vietnēs dara publiski 

pieejamu informāciju, kas saistīta ar visām 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz 

kurām attiecas EFIA garantija saskaņā ar 
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šo regulu, jo īpaši attiecībā uz veidu, kādā 

šīs darbības sekmē šīs regulas prasību 

izpildi. 

 

Grozījums Nr.   41 

Regulas priekšlikums 

17.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 17.a pants 

 Atbilstīgie partneri arī sekmē piekļuvi 

informācijai, pamatojoties uz esošajiem 

juridiskajiem pamatiem, un stratēģiski 

publisko finansēšanas un ieguldījumu 

darbības, lai par fonda darbību varētu 

uzzināt iedzīvotāji, sabiedriskajā doma un 

iespējamie privātie ieguldītāji. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Saskaņā ar šo regulu veikto darbību 

ārējo revīziju veic Revīzijas palāta 

atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) 287. pantam. 

1. Saskaņā ar šo regulu veikto darbību 

ārējo revīziju veic Revīzijas palāta 

atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) 287. pantam un uz to 

attiecina budžeta izpildes apstiprinājuma 

procedūru atbilstoši LESD 319. pantam. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šā panta 1. punkta nolūkā Revīzijas 

palātai pēc tās lūguma un saskaņā ar LESD 

2. Šā panta 1. punkta nolūkā Revīzijas 

palātai pēc tās lūguma un saskaņā ar LESD 
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287. panta 3. punktu piešķir piekļuvi 

jebkuriem dokumentiem vai informācijai, 

kas nepieciešama revīzijas veikšanai. 

287. panta 3. punktu piešķir piekļuvi 

jebkuriem dokumentiem vai informācijai, 

kas nepieciešama revīzijas uzdevumu 

veikšanai. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Revīzijas palāta līdz 2020. gada 

30. jūnijam un pēc tam reizi trijos gados 

publicē īpašu ziņojumu par EFIA 

garantiju fonda izmantošanu un EFIA 

efektivitāti un lietderību. 

 

Grozījums Nr.   45 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija vai atbilstīgie partneri 

nekavējoties ziņo Eiropas Birojam 

krāpšanas apkarošanai (OLAF) un sniedz 

tam nepieciešamo informāciju tad, kad 
jebkurā šajā regulā ietverto finansēšanas un 

ieguldījumu darbību sagatavošanas, 

īstenošanas vai slēgšanas posmā rodas 

pamatotas aizdomas par krāpšanu, 

korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu vai jebkuru citu nelikumīgu 

darbību, kas var ietekmēt Savienības 

finanšu intereses. 

1. Ja jebkurā šajā regulā ietverto 

finansēšanas un ieguldījumu darbību 

sagatavošanas, īstenošanas vai slēgšanas 

posmā Komisijai rodas pamatotas 

aizdomas par krāpšanu, korupciju, 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai 

jebkuru citu nelikumīgu darbību, kas var 

ietekmēt Savienības finanšu intereses, 

Komisija vai atbilstīgie partneri 

nekavējoties ziņo Eiropas Birojam 

krāpšanas apkarošanai (OLAF) un sniedz 

tam nepieciešamo informāciju, lai varētu 

veikt pilnīgu un rūpīgu izmeklēšanu. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

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

OLAF drīkst veikt izmeklēšanas, tostarp 

pārbaudes uz vietas un inspekcijas, saskaņā 

ar noteikumiem un procedūrām, kas 

noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013, 

Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 

2185/96 un Padomes Regulā (EK, 

Euratom) Nr. 2988/95, lai aizsargātu 

Savienības finanšu intereses ar mērķi 

konstatēt, vai nav notikusi krāpšana, 

korupcija vai jebkādas citas nelikumīgas 

darbības, kas ietekmē Savienības finanšu 

intereses saistībā ar jebkurām finansēšanas 

un ieguldījumu darbībām, uz kurām 

attiecas šī regula. OLAF attiecīgo 

dalībvalstu kompetentajām iestādēm drīkst 

nosūtīt jebkuru informāciju, kas iegūta tā 

izmeklēšanas gaitā. 

OLAF veic izmeklēšanas, tostarp 

pārbaudes uz vietas un inspekcijas, saskaņā 

ar noteikumiem un procedūrām, kas 

noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013, 

Padomes Regulā (Euratom, EK) 

Nr. 2185/96 un Padomes Regulā (EK, 

Euratom) Nr. 2988/95, lai aizsargātu 

Savienības finanšu intereses ar mērķi 

konstatēt, vai nav notikusi krāpšana, 

korupcija, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācija, terorisma finansēšana, 

krāpšana nodokļu jomā, organizētā 

noziedzība vai jebkādas citas nelikumīgas 

darbības, kas ietekmē Savienības finanšu 

intereses saistībā ar jebkurām finansēšanas 

un ieguldījumu darbībām, uz kurām 

attiecas šī regula. OLAF attiecīgo 

dalībvalstu kompetentajām iestādēm var 

nosūtīt jebkuru informāciju, kas iegūta tā 

izmeklēšanas gaitā. 

 

Grozījums Nr.   47 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja šādas nelikumīgas darbības ir pierādītas, 

atbilstīgie partneri uzņemas veikt piedziņas 

pasākumus attiecībā uz finansēšanas un 

ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī 

regula un kuras ir saistītas ar šādām 

nelikumīgām darbībām. 

Ja šādas nelikumīgas darbības ir pierādītas, 

atbilstīgie partneri uzņemas veikt piedziņas 

pasākumus attiecībā uz finansēšanas un 

ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī 

regula un kuras ir saistītas ar šādām 

nelikumīgām darbībām, un sniedz 

attiecīgajām iestādēm visu informāciju, 

kas nepieciešama izmeklēšanai un 

iespējamai kriminālvajāšanai. 

 

Grozījums Nr.   48 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Savās finansēšanas un ieguldījumu 

darbībās atbilstīgie partneri neatbalsta 

jebkādas darbības, ko veic nelikumīgiem 

mērķiem, tostarp nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, 

organizēto noziedzību, krāpšanu nodokļu 

jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 

korupciju un krāpšanu, kas ietekmē 

Savienības finanšu intereses. Atbilstīgie 

partneri nepiedalās nekādās finansēšanas 

vai ieguldījumu darbībās caur instrumentu, 

kas atrodas jurisdikcijā, kas nesadarbojas, 

saskaņā ar to politiku par vāji regulētām 

jurisdikcijām vai jurisdikcijām, kas 

nesadarbojas, pamatojoties uz Savienības, 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas vai Finanšu darījumu darba 

grupas politiku. 

1. Savās finansēšanas un ieguldījumu 

darbībās atbilstīgie partneri neatbalsta 

jebkādas darbības, ko veic nelikumīgiem 

mērķiem, tostarp (bet ne tikai): nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu 

finansēšanu, organizēto noziedzību, 

krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas, korupciju un 

krāpšanu vai citas darbības, kas ietekmē 

Savienības finanšu intereses. Atbilstīgie 

partneri nepiedalās nekādās finansēšanas 

vai ieguldījumu darbībās caur instrumentu, 

kas atrodas jurisdikcijā, kas nesadarbojas, 

saskaņā ar to politiku par vāji regulētām 

jurisdikcijām vai jurisdikcijām, kas 

nesadarbojas, pamatojoties uz Savienības, 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas vai Finanšu darījumu darba 

grupas politiku. 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Savās finansēšanas un ieguldījumu 

darbībās atbilstīgie partneri piemēro 

Savienības tiesībās noteiktos principus un 

standartus par to, lai nepieļautu finanšu 

sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanai un terorisma 

finansēšanai, un jo īpaši Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

2015/847 un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu (ES) 2015/849. 

Atbilstīgie partneri finansējumu saskaņā ar 

šo regulu sniedz tieši un caur starpniekiem, 

atklājot informāciju par faktiskajiem 

īpašniekiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 

2015/849. 

2. Savās finansēšanas un ieguldījumu 

darbībās atbilstīgie partneri piemēro 

Savienības tiesībās noteiktos principus un 

standartus par to, lai nepieļautu finanšu 

sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanai un terorisma 

finansēšanai, un jo īpaši Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

2015/847 un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu (ES) 2015/849. 

Atbilstīgie partneri finansējumu saskaņā ar 

šo regulu sniedz tieši un caur starpniekiem, 

atklājot informāciju par faktiskajiem 

īpašniekiem saskaņā ar Direktīvu 

(ES) 2015/849 (ES Nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas novēršanas 

direktīva). 
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