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ĪSS PAMATOJUMS 

Komisija apņēmās sākt iniciatīvu, kurā īpaša uzmanība tiktu veltīta darbvietu radīšanai, 

ilgtermiņa izaugsmei un konkurētspējai. Komisijas paziņojumā „Investīciju plāns Eiropai” 

sniedza pirmos norādījumus par to, kā Eiropa varētu pārvarēt finanšu un ekonomikas krīzi. 

Jaunās iniciatīvas tiesiskais regulējums tika izklāstīts priekšlikumā regulai par Eiropas 

Stratēģisko investīciju fondu (ESIF). Tiek pieņemts, ka ESIF palīdzēs piesaistīt privātās 

investīcijas, mobilizējot publiskos līdzekļus, un radīs investīcijām labvēlīgu vidi. Sākotnējai 

ES garantijai EUR 16 miljardu apmērā, kas piešķirta Eiropas Investīciju bankai, (EIB) kopā ar 

pašas EIB saistībām EUR 5 miljardu apmērā būtu jāmobilizē privātie līdzekļi, kuri radītu 

papildu finansējumu investīcijām EUR 315 miljardu apmērā. EIB jau ir paziņojusi, ka līdz 

2015. gada vasaras brīvdienām tā ir gatava piešķirt priekšfinansējumu projektiem, kas 

paredzēti maziem un vidējiem uzņēmumiem. 

 

Izglītība un apmācība 

ESIF mērķis ir koncentrēties uz projektiem, kas veicina darbvietu radīšanu un ilgtermiņa 

izaugsmi, kā arī palielina konkurenci. Komisija ir darījusi pareizi, investīcijas izglītībā un 

apmācībā iekļaujot vispārējos finansēšanas un investēšanas darbību mērķos, kas izklāstīti 

5. panta 2. punktā. Augstas kvalitātes izglītība un apmācība ir viens no sociālās iekļaušanas 

pamatfaktoriem, kas vēlākā posmā pārtop par investēšanas lēmumiem un ekonomisko 

izaugsmi. 

 

Kultūras un radošās nozares 

Tomēr Komisija ir palaidusi garām iespēju turpināt izmantot kultūras un radošo nozaru lielo 

potenciālu. Eiropas Parlaments jau rezolūcijā par atbalstu Eiropas kultūras un radošajām 

nozarēm, izmantojot šo nozaru potenciālu ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības 

veicināšanā, atzina izšķirošo lomu, kāda kultūras un radošajām nozarēm var būt ES 

ekonomikas atlabšanā. Kultūras un radošās nozares ir ekonomikas un sociālo inovāciju avots, 

kas mijiedarbojas ar daudzām citām ekonomikas nozarēm un piesaista investorus. Tādēļ, lai 

arī nākotnē investīcijas virzītu uz šo svarīgo ekonomikas nozari, investīcijas kultūras un 

radošajās nozarēs ir jāiekļauj 5. panta 2. punktā izklāstītajos vispārējos mērķos. 
 

Atbilstošas speciālās zināšanas 

ESIF sekmīgai darbībai izšķiroši svarīga ir tā pārvaldība. Galīgais projektu novērtētājs ir 

Investīciju komiteja, jo tā pieņem lēmumu par ES garantijas izmantošanu katram konkrētajam 

projektam. Pieredze projektu finansēšanā ir svarīgs, tomēr ne pietiekams kritērijs Investīciju 

komitejas ekspertu atlasē. Lai garantētu finansēšanas un investēšanas darbību vispārējo mērķu 

īstenošanu, ir jānodrošina arī tas, lai Investīciju komitejas locekļi būtu guvuši pieredzi, 

atbalstot visus šos mērķus. Nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut neobjektīvu ekspertu iekļaušanu 

minētās komitejas sastāvā, jo tas radītu risku, ka atsevišķi politikas mērķi tiktu privileģēti, bet 

investīcijas citās jomās, tādās kā izglītība un apmācība un kultūras un radošās nozares, tiktu 

atstātas novārtā. 

 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments 

Daļu no ESIF finansējuma nodrošinās, novirzot EUR 3,3 miljardus no Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta (EISI) līdzekļiem. Daļa no šīs summas ir EUR 0,1 miljards no 

Eiropas digitālo pakalpojumu infrastruktūras 2017./2018. gada budžeta. No minētās budžeta 
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pozīcijas pašlaik tiek finansēta Eiropas digitālā bibliotēka, arhīvs un muzejs „Europeana”. Ir 

jānodrošina, lai EISI paredzētā finansējuma samazināšana neietekmētu „Europeana” 

finansēšanu un darbību. 

GROZĪJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un 

Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 

atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 

investīciju Savienībā īstenošanu un 

nodrošināt lielāku piekļuvi 

finansējumam. Paredzēts, ka labums no 

lielākas piekļuves finansējumam jo īpaši 

būtu jāgūst maziem un vidējiem 

uzņēmumiem. Ir arī piemēroti attiecināt 

ieguvumu no šādas lielākas piekļuves uz 

vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, kas ir 

sabiedrības, kuru darbinieku skaits ir līdz 

3000. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 

pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības 

ekonmikas, sociālā un teritoriālā kohēzija. 

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 

novērst grūtības, kas saistītas ar 

produktīvu investīciju finansēšanu un 

īstenošanu Savienībā, lai veicinātu 

ekonomikas izaugsmi un darbvietu 

radīšanu, kā arī sociālo un kulturālo 

iekļaušanu. Paredzēts, ka labums no 

lielākas piekļuves finansējumam jo īpaši 

būtu jāgūst maziem un vidējiem 

uzņēmumiem. Labums no šādas uzlabotas 

finansējuma pieejamības būtu jāgūst arī 

vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem, kas ir 

uzņēmumi, kuru darbinieku skaits ir līdz 

3000. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 

pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības 

ekonomiskā, sociālā un teritoriālā 

kohēzija. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 

investīcijas ar augstu ekonomisko 

papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 

politikas mērķiem. 

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskas 

investīcijas ar augstu sociālo un 

ekonomisko pievienoto vērtību, kuras 

veicina pētniecību, izglītību un apmācību 

un palīdz sasniegt Savienības politikas 
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mērķus. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 

sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 

vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 

projektiem, kas veicina darba vietu 

radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 

konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina plašs 

klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 

kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 

garantijas, lai labāk risinātu individuāla 

projekta vajadzības. Plašajam produktu 

klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 

vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 

investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 

būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 

bet tā vietā tam vajadzētu būt par 

katalizatoru privātajam finansējumam, 

risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 

visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 

publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 

konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 

būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 

izlietojums. 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 

sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 

vērtību. Jo īpaši ESIF būtu jāpievēršas 

projektiem, kas veicina pētniecību, 

izglītību un apmācību, darbvietu radīšanu, 

ilgtermiņa izaugsmi un konkurētspēju un 

kas palīdz sasniegt Savienības stratēģijas 

gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 

izaugsmei mērķus. ESIF būtu jānodrošina 

plašs finanšu produktu klāsts, tostarp, 

pašu kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri 

vai garantijas, lai labāk risinātu individuāla 

projekta vajadzības. Plašajam produktu 

klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 

vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 

investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 

būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 

bet tā vietā tam vajadzētu būt par 

katalizatoru privātajam finansējumam, 

risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 

visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 

publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 

konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 

būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 

izlietojums. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) ESIF darbība būtu jāvirza uz 

projektiem kultūras un radošajās nozarēs. 

Kultūras un radošās nozares darbojas kā 

inovācijas — kas labvēlīgi ietekmē ne 
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tikai kultūras un radošās nozares, bet arī 

daudzas citas ekonomikas nozares, — 

katalizators un izplatītājs. 

Pamatojums 

Vairāki pētījumi ir apstiprinājuši būtisko ieguldījumu Savienības ekonomikā izaugsmes un 

darbvietu radīšanas ziņā. Ir ļoti svarīgi nodrošināt finansēšanas metožu un modeļu 

pieejamību kultūras un radošajām nozarēm, jo īpaši tāpēc, ka jebkurš radošs darbs ir saistīts 

ar riska uzņemšanos. 

 

Grozījums Nr.  5 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 

kas ir ekonomiski un tehniski pamatotas, 

kuras ietver atbilstošu riska līmeni, tajā 

pašā laikā pildot konkrētas prasības ESIF 

finansējuma saņemšanai. 

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 

kas tiek uzskatītas par ekonomiski un 

tehniski dzīvotspējīgām, kas var būt 

saistītas ar atbilstošas pakāpes risku, 

tomēr atbilst konkrētajām ESIF 

finansējuma piešķiršanas prasībām. Tādēļ 

ir skaidri jānosaka ESIF atbalsta 

piešķiršanas principi, kā arī attiecīgie 

ekonomiskie un sociālie kritēriji un 

nosacījumi. 

 

Grozījums Nr.  6 

 

Regulas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) ESIF būtu jāatbalsta arī projekti 

izglītības, apmācības un pētniecības jomā, 

prasmju pilnveidošana IKT jomā un 

digitālā izglītība, kā arī kultūras un 

radošā nozare. Investējot šajās jomās, 

būtu jāpiemēro visaptveroša pieeja, ar 

kuru katrā konkrētā gadījumā atbilstoši 

tiek ņemta vērā izglītības un kultūras 

patiesā vērtība. Izšķiroši atbalstāmo 

projektu atlases kritēriji ir ilgtermiņa 
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ietekme, ilgtspēja un augsta kvalitāte. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 

atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 

kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 

Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 

vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 

kuri ir kompetenti un pieredzējuši 

investīciju projektu jomās. Investīciju 

komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 

kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 

mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 

pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 

EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 

projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 

mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 

jomās. 

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 

atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 

kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 

Investīciju komitejai. Investīciju komitejas 

sastāvā vajadzētu būt neatkarīgiem 

ekspertiem, kuri ir kompetenti un 

pieredzējuši investīciju projektu jomās un 

finansēšanas un investēšanas darbību 

vispārējo mērķu atbalstīšanā. Investīciju 

komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 

kam būtu jāuzrauga ESIF mērķu izpilde. 

Lai efektīvi gūtu labumu no EIF pieredzes, 

ESIF būtu jāatbalsta finansējums EIF, lai 

dotu iespēju EIF veikt individuālus 

projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 

mazu vidējas kapitalizācijas uzņēmumu 

jomās. 

Pamatojums 

Korekcija atbilstoši 3. panta 5. punktā veiktajām izmaiņām. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 

kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 

Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 

(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 

pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 

sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 

uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 

attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 

kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 

Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 

(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 

pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 

sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 

uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 

attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
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pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 

fondus. Tādējādi būtu jāizveido vienots 

piekļuves punkts jautājumiem, kas saistīti 

ar tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā. 

pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 

fondus. Tādējādi būtu jāizveido vienots 

kontaktpunkts attiecībā uz jautājumiem, 

kas saistīti ar tehnisku atbalstu investīcijām 

Savienībā, kura pieejamība būtu jāveicina 

ar daudzvalodu un decentralizētu pieeju, 

lai atbalstītu efektīvu informācijas 

izplatīšanu. 

 

Grozījums Nr.  9 

 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Lai daļēji finansētu ieguldījumu no 

Savienības budžeta, pieejamais 

finansējums no Pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 

(2014.–2020. gads), ko paredz Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

Nr. 1291/20132, kā arī no Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta, 

ko paredz Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regula (ES) Nr. 1316/20133, 

būtu jāsamazina. Šīs programmas kalpo 

mērķiem, ko ESIF nereplicē. Tomēr 

paredzams, ka abu programmu, ar ko 

finansē garantiju fondu, samazināšana 

nodrošinās lielākas investīcijas to 

pilnvaru attiecīgajās jomās, nekā 

iespējams nodrošināt ar pašreizējām 

programmām. ESIF būtu jāspēj veidot 

sviras mehānismu ES garantijai, lai 

daudzkāršotu finansiālo ietekmi šajās 

pētniecības, izstrādes un inovācijas, kā arī 

transporta, telekomunikāciju un enerģijas 

infrastruktūras jomās, salīdzinot ar 

situāciju, ja resursi būtu izlietoti, 

izmantojot dotācijas plānotajās 

„Apvārsnis 2020” un Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta 

programmās. Tādēļ ir lietderīgi pārvirzīt 

daļu no finansējuma, kas pašreiz 

paredzēts šīm programmām, ESIF labā. 

svītrots 
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__________________  

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 

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

11. decembris), ar ko izveido Pētniecības 

un inovācijas pamatprogrammu 

„Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un 

atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK 

(OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.). 

 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 

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

11. decembris), ar ko izveido Eiropas 

infrastruktūras savienošanas 

instrumentu, groza Regulu (ES) 

Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) 

Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 

(OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  10 

 

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) Dalībvalstīm un reģionālās un 

vietējās pārvaldes iestādēm būtu jāstrādā, 

lai izveidotu un veicinātu Eiropas nozīmes 

projektu rezerves. Komisijas un EIB 

sagatavotajai informācijai būtu 

jānodrošina saites uz pievienotajām valsts 

projektu rezervēm. 

 

Grozījums Nr.  11 

 

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 mērķis ir atbalstīt investīcijas 

Savienībā un nodrošināt lielāku un vieglāk 

pieejamu finansējumu sabiedrībām, kurās 

ir līdz 3000 darbinieku, īpašu uzmanību 

pievēršot mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem, šajā nolūkā nodrošinot EIB 
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(„ESIF nolīgums”). riska uzņemšanās spēju (turpmāk „ESIF 

līgums”). 

 

Grozījums Nr.  12 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 

dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 

piekrišanu ESIF nolīgumam var 

pievienoties arī citas trešās personas, 

tostarp valstu attīstības bankas vai 

publiskas aģentūras, kas pieder vai ko 

kontrolē dalībvalstis, un privātā sektora 

vienības. 

2. ESIF līgumam var pievienoties 

dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 

piekrišanu ESIF līgumam var pievienoties 

arī citas trešās puses, tostarp valsts 

attīstību veicinošas bankas vai publiskas 

aģentūras, kas pieder dalībvalstīm vai 

reģionālās vai vietējās pārvaldes iestādēm 

vai atrodas dalībvalstu vai minēto iestāžu 

kontrolē, un privātā sektora vienības. 

 

Grozījums Nr.  13 

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 seši 

neatkarīgi eksperti un rīkotājdirektors. 

Neatkarīgajiem ekspertiem ir attiecīga 

augsta līmeņa tirgus pieredze projektu 

finansēšanā, un tos ieceļ Valde uz 

atjaunojamu trīs gadu termiņu. Investīciju 

komitejai kopumā ir plašas speciālās 

zināšanas par vispārējiem mērķiem, kas 

uzskaitīti 5. panta 2. punkta a) līdz 

e) apakšpunktā.  

Pamatojums 

Lai optimizētu ES garantijas izmantošanu, ir jānodrošina, ka Investīciju komitejas 

neatkarīgajiem ekspertiem ir arī pieredze 5. panta 2. punktā izklāstīto vispārējo mērķu 

atbalstīšanā. 
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Grozījums Nr.  14 

 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) infrastruktūras attīstība, tostarp 

transporta jomā, jo īpaši rūpniecības 

centros; enerģētika, jo īpaši enerģijas 

starpsavienojumi; digitālā infrastruktūra; 

(a) infrastruktūras attīstība, tostarp 

transporta jomā, jo īpaši rūpniecības un 

tūrisma centros; enerģētika, jo īpaši 

energotīklu starpsavienojumi; digitālā 

infrastruktūra; 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

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

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) investīcijas izglītībā un apmācībā, 

veselības aprūpē, pētniecībā un attīstībā, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijās 

un inovācijās; 

(b) investīcijas izglītībā un apmācībā, kuru 

mērķis ir novērst prasmju trūkumu, 

palielinot nodarbinātības iespējas un līdz 

ar to veicinot izaugsmi, investīcijas 

sociālajā politikā, tostarp sociālajā 

aizsardzībā un sociālajos pakalpojumos, 

kultūrā un radošajā nozarē, veselības 

aprūpē, pētniecībā un izstrādē, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijās 

un inovācijās; 

 

Grozījums Nr.  16 

 

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 

1. Komisija un EIB ar dalībvalstu un 

reģionālās un vietējās pārvaldes iestāžu 
atbalstu veicina pārredzamas pašreizējo un 

potenciālo turpmāko investīciju projektu 

rezerves izveidi Savienībā. Šī rezerve 

neskar gala projektus, kas atlasīti atbalstam 
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saskaņā ar 3. panta 5. punktu. saskaņā ar 3. panta 5. punktu. 

 

Grozījums Nr.  17 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis izstrādā, atjaunina un 

izplata, regulāri un strukturēti, 

informāciju par pašreizējiem un 

turpmākajiem investīciju projektiem to 

teritorijā. 

3. Dalībvalstis un reģionālās un vietējās 

pārvaldes iestādes regulāri un strukturēti 

izstrādā, atjaunina un izplata informāciju 

par pašreizējiem un turpmākajiem 

investīciju projektiem to teritorijā. 

 

Grozījums Nr.  18 

 

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) Eiropas līmeņa pievienotās vērtības 

novērtējumu, privātā sektora resursu 

mobilizāciju, aplēsto un faktisko rezultātu, 

iznākumu un EIB finansēšanas un 

investēšanas operāciju ietekmi apkopotā 

veidā; un ieguldījumu Savienības 

politikas mērķu, jo īpaši Savienības 

stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 

integrējošai izaugsmei, īstenošanā; 
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