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ĪSS PAMATOJUMS 

Kā apjoma ziņā pasaulē lielākais daudzpusējais aizdevējs EIB aizvien vairāk paplašina savu 

darbību ārpus ES, investējot projektos, kuri veicina ilgtspējīgu attīstību un iekļaujošu 

ekonomisku izaugsmi, balstoties uz ES ārpolitikas mērķiem, līdz ar to kļūstot par 

neatņemamu Ārējo investīciju plāna (EIP) daļu. 

 

Nepieredzēti izaicinājumi joprojām pārbauda ārējo pilnvaru spēju robežas, kā rezultātā Āzijā, 

Dienvidāfrikā, Centrālāzijā, Austrumeiropā ir pieejama tikai ierobežota darījumu rezerve, un 

ir paredzams, ka saskaņā ar ārējo aizdevumu pilnvaru maksimālo apjomu, kuru ierosināja 

Komisija, tā samazināsies vēl vairāk. EIB klātbūtne Āzijā un Latīņamerikā, kā arī 

Dienvidāfrikā tiktu samazināta par 50 % salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni, kamēr bankas 

darbība austrumu kaimiņreģionā ievērojami kristos. 

 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē EIB izturētspējas dokumentu kopumu, taču uzskata, ka 

palielinot Komisijas priekšlikumu vēl par EUR 3 530 000 000, EIB varētu saglabāt ārējās 

darbības pašreizējā līmenī, neaprobežojoties ar kaimiņvalstīm, kuras pašlaik saskaras ar 

migrācijas un bēgļu krīzi. 

 

Ārējo investīciju plāns var kļūt par neticamu ilgtspējīgas izaugsmes un darbvietu radīšanas 

veicinātāju. Šis plāns ir saskaņota sistēma investīciju sekmēšanai, publisko un privāto 

partnerību veicināšanai un MMVU atbalstīšanai, aizņemoties līdzekļus no ES, tās 

dalībvalstīm un citiem līdzekļu devējiem un finansējumu no finanšu iestādēm (FI) un privātā 

sektora.  

 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Eiropas Komisijai un EIB ir jāpalielina ilgtermiņa 

orientācija uz ilgtspējīgu attīstību, darbvietu radīšanu un izaugsmi, nevis jāveltī lielākā 

enerģijas daļa bēgļu un migrācijas krīzes risināšanai. Valstis ar maziem un vidējiem 

ienākumiem atrodas bēgļu krīzes centrā. Liels vairums piespiedu kārtā pārvietoto personu 

dzīvo jaunattīstības valstīs, kuras uzņem 89 % no bēgļiem un 99 % no iekšēji pārvietotajām 

personām1. 

Līdz ar to ir skaidri jānošķir ilgtermiņa attīstības programma saistībā ar ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem, kuros iekļauta migrācijas pamatcēloņu novēršana un īstermiņa perspektīva 

palīdzības sniegšanai bēgļiem un uzņemošajām kopienām krīzes skartajā teritorijā, kā 

paredzēts EIB izturētspējas dokumentu kopuma 3. pamatelementā.  

 

Atzinuma sagatavotājs tāpat uzskata, ka ir būtiski atbalstīt MVU pāreju uz oficiālo sektoru un 

to labāku piekļuvi kredītiem. Ņemot vērā to, ka 70 % no visiem MMVU jaunietekmes tirgos 

nav pieejami kredīti, ir būtiski uzlabot MVU piekļuvi finansējumam un atrast risinājumus 

kapitāla avotu nodrošināšanai, lai palīdzētu šā potenciāli dinamiskā sektora izaugsmei un 

nodrošinātu nepieciešamās darbvietas. 

GROZĪJUMI 

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts 

(Piespiedu kārtā pārvietotie — ceļā uz attīstības pieeju, lai atbalstītu bēgļus, iekšēji pārvietotās personas un viņu uzņēmējas 

valstis) PROVIZORISKĀ REDAKCIJA, Pasaules banka, 2016., g. 3. lpp. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt vērā šādus 

grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Starptautiskā sabiedrība saskaras ar 

iepriekš nepieredzētu bēgļu krīzi, un šīs 

situācijas risināšanai ir nepieciešama 

solidaritāte, finanšu resursu efektīva 

mobilizācija un esošo problēmu saskaņota 

apzināšana un pārvarēšana. Visiem 

dalībniekiem ir jāsadarbojas, piemērojot 

ilgtspējīgu, vidēja termiņa un ilgtermiņa 

politiku un efektīvi izmantojot esošos 

procesus un programmas tādu iniciatīvu 

atbalstam, kuras palīdz risināt ar 

migrācijas pamatcēloņiem saistītās 

problēmas. 

(1) Starptautiskā sabiedrība saskaras ar 

iepriekš nepieredzētu migrācijas un bēgļu 

krīzi, un šīs situācijas risināšanai ir 

nepieciešama solidaritāte, finanšu resursu 

efektīva mobilizācija un esošo problēmu 

saskaņota apzināšana un pārvarēšana. 

Visiem dalībniekiem ir jāsadarbojas, 

piemērojot ilgtspējīgu, vidēja termiņa un 

ilgtermiņa politiku un efektīvi izmantojot 

esošās programmas, lai izstrādātu un 

atbalstītu iniciatīvas, kuras palīdz sasniegt 

ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un 

risināt ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto 

spiedienu, kuru rada nabadzība, 

nevienlīdzība, demogrāfiskais pieaugums, 

darbvietu un ekonomisko iespēju 

trūkums, klimata pārmaiņas un piespiedu 

pārvietošanas ilgtermiņa sekas. 

 

Grozījums Nr.   2 

Lēmuma priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Nekādā ziņā nevajadzētu pieļaut, 

ka attīstības finansēšana tiek saistīta ar 

robežkontroli, migrācijas plūsmu pārvaldi 

vai atpakaļuzņemšanas nolīgumiem. 

 

Grozījums Nr.   3 

Lēmuma priekšlikums 

2. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Būtu jāizstrādā jauna, uz 

rezultātiem vērsta sistēma 

partnerattiecībām ar trešām valstīm, kurā 

ņemtas vērā visās Savienības politikas 

jomas un instrumenti. Šīs jaunās 

partnerattiecību sistēmas ietvaros būtu 

jāizveido Ārējo investīciju plāns, lai 

atbalstītu ieguldījumus reģionos ārpus 

Savienības, vienlaikus palīdzot sasniegt 

ilgtspējīgas attīstības mērķi. Tā ietvaros 

būtu arī jāīsteno mērķi, kas noteikti 

Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. 

gadam un kurus paredzēts sasniegt ar 

citiem ārējās darbības finansēšanas 

instrumentiem. 

(2) Saskaņā ar attīstības efektivitātes 

principiem būtu jāizstrādā jauna, uz 

rezultātiem vērsta sistēma, kurā ņemtas 

vērā visās Savienības politikas jomas un 

instrumenti. Minētās jaunās 

partnerattiecību sistēmas ietvaros būtu 

jāizveido Ārējo investīciju plāns, lai 

atbalstītu ilgtspējīgus ieguldījumus, kuru 

mērķis ir sasniegt IAM reģionos ārpus 

Savienības, vienlaikus veidojot partnerības 

ar Savienības un vietējo privāto sektoru 

un palīdzot sasniegt IAM. Tā ietvaros būtu 

arī jāīsteno mērķi, kas noteikti Ilgtspējīgas 

attīstības programmā 2030. gadam, 

Adisabebas rīcības plānā, tostarp 

iekšzemes resursu mobilizācijas 

sekmēšana, un mērķi, kurus paredzēts 

sasniegt ar citiem ārējās darbības 

finansēšanas instrumentiem. Jo vairāk un 

ātrāk valsts īsteno iekšējās reformas 

demokrātisko iestāžu veidošanai un 

nostiprināšanai, cilvēktiesību ievērošanai 

un tiesiskuma īstenošanai, jo vairāk 

atbalsta tai būtu jāsaņem no Savienības. 

Ar šādu pozitīvu nosacījumu pieeju var 

panākt reālas izmaiņas un garantēt, ka 

Savienības nodokļu maksātāju nauda tiek 

izlietota ilgtspējīgi. 

 

Grozījums Nr.   4 

Lēmuma priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Lai ar ārējo aizdevumu pilnvaru 

palīdzību varētu risināt iespējamās 

turpmākās problēmas vai pievērsties ES 

prioritātēm, kā arī stratēģiski reaģēt, risinot 

ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās 

problēmas, EIB finansēšanas darījumu, 

kam piešķirta ES garantija, maksimālais 

apjoms būtu jāpalielina līdz EUR 32 300 

000 000, atbrīvojot izvēles papildu summu 

EUR 3 000 000 000 apmērā. Saskaņā ar 

(9) Lai ar ārējo aizdevumu pilnvaru 

palīdzību varētu risināt iespējamās 

turpmākās problēmas vai pievērsties ES 

prioritātēm, kā arī stratēģiski reaģēt, risinot 

ar migrācijas pamatcēloņiem saistīto 

spiedienu, kuru rada nabadzība, 

nevienlīdzība, demogrāfiskais pieaugums, 

darbvietu un ekonomisko iespēju 

trūkums, klimata pārmaiņas, EIB 

finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES 
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vispārējo mandātu summa EUR 1 400 000 

000 apmērā būtu jāparedz publiskā sektora 

projektiem, kas veltīti bēgļiem un 

uzņēmējām kopienām krīzes skartajās 

teritorijās. 

garantija, maksimālais apjoms būtu 

jāpalielina līdz EUR 38 470 000 000. 

Saskaņā ar vispārējo mandātu summa 

EUR 1 400 000 000 apmērā būtu jāparedz 

publiskā sektora projektiem, kas veltīti 

ekonomiskās un sociālās infrastruktūras 

attīstībai partnervalstīs, tranzīta un 

uzņēmējām kopienām, pievēršot uzmanību 

darbvietu radīšanai un ilgtspējai. 

 

Grozījums Nr.  5 

Lēmuma priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Saskaņā ar jauno privātā sektora 

aizdevumu mandātu maksimālā summa 

EUR 2 300 000 000 apmērā, nepārsniedzot 

palielināto maksimālo apjomu, būtu jāatvēl 

projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas 

pamatcēloņiem saistīto jautājumu 

risināšanai, saņemot Savienības vispārējo 

garantiju. 

(10) Saskaņā ar jauno privātā sektora 

aizdevumu mandātu maksimālā summa 

EUR 2 300 000 000 apmērā, nepārsniedzot 

palielināto maksimālo apjomu, būtu jāatvēl 

projektiem, kuri paredzēti ar migrācijas 

pamatcēloņiem saistīto jautājumu 

risināšanai un tranzīta un uzņemošo 

kopienu ilgtermiņa ekonomiskās 

izturētspējas palielināšanai, saņemot 

Savienības vispārējo garantiju. 

 

Grozījums Nr.   6 

Lēmuma priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Atbalsts MMVU un vietējā privātā 

sektora attīstībai, kas ir viens no EIB 

galvenajiem mērķiem saskaņā ar ārējo 

aizdevumu mandātu, rada nepieciešamību 

īstenot saskaņotus EIB darījumus ar 

mērķi uzlabot MMVU piekļuvi 

finansējumam un kredītiem, sniegt 

tehnisko palīdzību, sekmēt 

uzņēmējdarbību un nodrošināt pienācīgu 

finanšu pakalpojumu sniegšanu 

mājsaimniecībām un uzņēmumiem, lai 

MMVU no nedrošas neoficiālās 
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ekonomikas varētu vieglāk pāriet uz 

oficiālo sektoru. Ar EIB finansēšanas 

darījumiem būtu jācenšas arī pamatīgi 

atbalstīt mazos ieguldījumu projektus, 

kurus īsteno MMVU, tādējādi vēl vairāk 

sekmējot MMVU internacionalizāciju, 

īpaši attālos lauku reģionos un sevišķi 

dzeramā ūdens attīrīšanas, notekūdeņu 

novadīšanas, kā arī atjaunojamo 

energoresursu jomā. 

 

Grozījums Nr.   7 

Lēmuma priekšlikums 

10.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10b) Vajadzētu pārskatīt ārējo 

aizdevumu mandātu, lai nodrošinātu tā 

atbilstību attīstības efektivitātes 

principiem un ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem. 

 

Grozījums Nr.   8 

Lēmuma priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Kā jauns mandāta mērķis būtu 

jānosaka ar migrācijas pamatcēloņiem 

saistītu jautājumu risināšana. 

(11) Kā jauns mandāta mērķis būtu 

jānosaka migrācijas pamatcēloņu 

risināšana un ilgtermiņa ilgtspējīgas 

attīstības sekmēšana; projektiem, kurus 

finansēs saskaņā ar jauno mērķi, principā 

būtu jāievēro ESAO Attīstības palīdzības 

komitejas (DAC) noteiktie oficiālās 

attīstības palīdzības (OAP) kritēriji un 

jāatbilst Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 208. pantam un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Vadošajiem principiem 

uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām . 

 

Grozījums Nr.   9 
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Lēmuma priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Būtu jānodrošina papildināmība 

un saskaņotība ar Savienības iniciatīvām, 

lai risinātu ar migrācijas pamatcēloņiem 

saistītās problēmas, tostarp ar Savienības 

atbalstu atgriezušos migrantu ilgtspējīgai 

reintegrācijai izcelsmes valstīs. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.   10 

Lēmuma priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas 

pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo 

konvenciju par klimata pārmaiņām4, EIB 

būtu jācenšas saglabāt pašreizējo ar 

klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru 

saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai 

līdz 2020. gadam palielinātu savus ar 

klimatu saistītos ieguldījumus 

jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 %. 

(13) Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas 

pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo 

konvenciju par klimata pārmaiņām4, EIB 

būtu jācenšas palielināt pašreizējo ar 

klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru 

saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai 

atbilstīgi saistībām savas klimata 

stratēģijas ietvaros līdz 2020. gadam 

palielinātu savus ar klimatu saistītos 

ieguldījumus jaunattīstības valstīs no 25 % 

līdz 35 %. EIB būtu jāņem vērā 

Eiropadomes 2013. gada 22. maija 

secinājumi par tādu subsīdiju 

pakāpenisku izbeigšanu, kuras nodara 

kaitējumu videi vai ekonomikai, tostarp 

fosilā kurināmā subsīdiju izbeigšanu. 

_________________ _________________ 

4 Padomes Lēmums (ES) 2016/590 (2016. 

gada 11. aprīlis) par to, lai Eiropas 

Savienības vārdā parakstītu Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Vispārējās 

konvencijas par klimata pārmaiņām 

ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 

103, 19.4.2016., 1. lpp.). 

4 Padomes Lēmums (ES) 2016/590 (2016. 

gada 11. aprīlis) par to, lai Eiropas 

Savienības vārdā parakstītu Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Vispārējās 

konvencijas par klimata pārmaiņām 

ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 

103, 19.4.2016., 1. lpp.). 

Pamatojums 

EIB klimata stratēģijā, ko pieņēma 2015. gada beigās, ir pausta apņemšanās līdz 2020. gada 
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beigām līdz 35 % palielināt darbībām klimata pārmaiņu jomā veltīto projektu apmēru 

jaunattīstības valstīs. Šī apņemšanās būtu jāatspoguļo tās ārējo aizdevumu mandātā. Tāpat 

Eiropas ārējos aizdevumos būtu pilnībā jāatspoguļo Eiropadomes 2013. gada 22. maija 

secinājumi. 

 

Grozījums Nr.   11 

Lēmuma priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) EIB būtu savā rezultātu 

novērtēšanas sistēmā jāizstrādā un jāievieš 

virkne rādītāju publiskā sektora un privātā 

sektora projektiem, kuri veltīti bēgļiem un 

uzņēmējām kopienām. Tāpēc Komisijas 

gada ziņojumā Eiropas Parlamentam un 

Padomei par EIB finansēšanas darījumiem 

būtu jāiekļauj novērtējums par EIB 

finansēšanas darījumu ieguldījumu ar 

migrācijas pamatcēloņiem saistītu 

jautājumu risināšanā. 

(15) EIB būtu savā rezultātu 

novērtēšanas sistēmā jāizstrādā un jāievieš 

virkne rādītāju publiskā sektora un privātā 

sektora projektiem, kas paredzēti ar 

migrācijas pamatcēloņiem saistītu 

jautājumu risināšanai un uzņēmēju un 

tranzīta kopienu ilgtermiņa ekonomiskās 

izturētspējas veidošanai. Tāpēc Komisijas 

gada ziņojumā Eiropas Parlamentam un 

Padomei par EIB finansēšanas darījumiem 

būtu jāiekļauj  novērtējums par to, kā EIB 

finansēšanas darījumi palīdz sasniegt šos 

mērķus, jo īpaši IAM, un kā tie palīdz 

iesaistīt vietējo pilsonisko sabiedrību un 

nodrošināt atbilstību  Savienības ārējām 

prioritātēm un Savienības budžeta 

prioritātēm. EIB būtu jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai, nodrošinot 

pārredzamību un informācijas 

pieejamību, stiprinātu savu atbildību 

Eiropas Parlamenta priekšā, ar rezultātu 

novērtēšanas sistēmas starpniecību 

sistemātiski publicējot projektu rezultātus, 

novērtējumus un ietekmes vērtējumus. 

 

Grozījums Nr.   12 

Lēmuma priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Maksimālais apmērs EIB veiktajai 

pārdalei starp reģioniem mandāta termiņa 

laikā tiek palielināts no 10 % līdz 20 % 

(16) Maksimālais apmērs EIB veiktajai 

pārdalei starp reģioniem mandāta termiņa 

laikā tiek palielināts no 10 % līdz 20 % 
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tikai saistībā ar nepieciešamību risināt 

steidzamas un krīzes situācijas, kas var 

rasties mandāta termiņa laikā un kas tiek 

atzītas par augstām ES ārpolitikas 

prioritātēm. Privātā sektora mandātu EUR 

2 300 000 000 apmērā un summu EUR 1 

400 000 000 apmērā, kas paredzēta 

publiskā sektora projektiem, nevar 

pārdalīt, jo to mērķis ir risināt ar 

migrācijas pamatcēloņiem saistītās 

problēmas. 

tikai saistībā ar nepieciešamību risināt 

steidzamas un krīzes situācijas, kas var 

rasties mandāta termiņa laikā un kas tiek 

atzītas par augstām ES ārpolitikas 

prioritātēm. Ikviens lēmums par līdzekļu 

pārdali EIB būtu jāpaziņo Eiropas 

Parlamentam, pievienojot pamatojuma 

ziņojumu un ietekmes novērtējumu. 

Privātā sektora mandāts EUR 

2 300 000 000 apmērā un summa 

EUR 1 400 000 000 apmērā, kas paredzēti 

publiskā sektora projektiem saistībā ar 

EIB izturētspējas iniciatīvu, būtu pilnībā 

jāizmanto attiecīgajiem mērķiem, un tos 

nedrīkstētu pārdalīt. 

 

Grozījums Nr.   13 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

2. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam EIB 

finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES 

garantija, maksimālais apjoms nepārsniedz 

EUR 32 300 000 000. No maksimālā 

apjoma atņem finansēšanas darījumiem 

sākotnēji paredzētās, bet pēc tam anulētās 

summas. 

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam EIB 

finansēšanas darījumu, kam piešķirta ES 

garantija, maksimālais apjoms nepārsniedz 

EUR 38 470 000 000. No maksimālā 

apjoma atņem finansēšanas darījumiem 

sākotnēji paredzētās, bet pēc tam anulētās 

summas. 

Pamatojums 

Ierosinātais palielinājums ir nepieciešams, lai EIB varētu sniegt ieguldījumu pilnīgi visos ES 

politikas virzienos un prioritātēs, tostarp saistībā ar Ukrainu un citām jaunām valstīm, kuras 

ir tiesīgas saņemt finansējumu. 

 

Grozījums Nr.   14 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

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

a) maksimālā summa EUR 30 000 000 

000 apmērā saskaņā ar vispārējo mandātu, 

no kuriem ne vairāk kā EUR 1 400 000 

000 ir paredzēti publiskā sektora 

projektiem, kuri veltīti bēgļiem un 

uzņēmējām kopienām; 

a) maksimālā summa 

EUR 36 170 000 000 apmērā saskaņā ar 

vispārējo mandātu, no kuriem EUR 1 400 

000 000 ir paredzēti publiskā sektora 

projektiem, kas veltīti migrācijas 

pamatcēloņu, tostarp klimata pārmaiņu, 

novēršanai un ilgtermiņa sociālās un 

ekonomiskās infrastruktūras un piespiedu 

kārtā pārvietoto personu un uzņēmēju 

kopienu attīstībai, un ko īsteno saskaņā ar 

EIB izturētspējas iniciatīvu; 

 

Grozījums Nr.  15 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) maksimālā summa EUR 2 300 000 

000 apmērā saskaņā ar privātā sektora 

aizdevumu mandātu projektiem, kuri 

paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem 

saistīto jautājumu risināšanai. 

b) maksimālā summa EUR 2 300 000 

000 apmērā saskaņā ar privātā sektora 

aizdevumu mandātu projektiem, kuri 

paredzēti ar migrācijas pamatcēloņiem 

saistīto jautājumu risināšanai, ilgtermiņa 

sociālās un ekonomiskās infrastruktūras 

un piespiedu kārtā pārvietoto personu un 

uzņēmēju kopienu attīstībai un kurus 

īsteno saskaņā ar EIB izturētspējas 

iniciatīvu; 

 

Grozījums Nr.   16 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) stratēģiska reaģēšana, lai risinātu 

ar migrācijas pamatcēloņiem saistītās 

problēmas.”; 

d) stratēģiska reaģēšana, lai novērstu 

migrācijas pamatcēloņus, ko rada 

nabadzība, nevienlīdzība, demogrāfiskais 

pieaugums, darbvietu un ekonomisko 
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iespēju trūkums, klimata pārmaiņas, un 

lai palielinātu uzņēmēju un tranzīta 

kopienu ilgtermiņa ekonomisko 

izturētspēju; 

 

Grozījums Nr.  17 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

3. pants – 4. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 aa) šā panta 4. punktu aizstāj ar šādu 

punktu: 

“4.  Jaunattīstības valstīs, kas iekļautas 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas oficiālās attīstības palīdzības 

saņēmēju sarakstā, EIB finansēšanas 

darījumi saskaņā ar LESD 208. un 209. 

pantu netieši palīdz sasniegt Savienības 

politikas mērķus attiecībā uz sadarbību 

attīstības jomā, piemēram, nabadzības 

mazināšanu, veicinot iekļaujošu izaugsmi 

un ilgtspējīgu ekonomikas, vides un 

sociālo attīstību.” 

“4.  Jaunattīstības valstīs, kas iekļautas 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas oficiālās attīstības palīdzības 

saņēmēju sarakstā, EIB finansēšanas 

darījumi saskaņā ar LESD 208. un 

209. pantu ir vērsti uz Savienības politikas 

mērķiem attiecībā uz sadarbību attīstības 

jomā, īpaši nabadzības mazināšanu, 

veicinot iekļaujošu izaugsmi un ilgtspējīgu 

ekonomikas, vides un sociālo attīstību.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=F) 

 

Grozījums Nr.   18 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

3. pants – 5. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem 

privātajā sektorā ir pēc iespējas lielāka 

ietekme uz attīstību, EIB cenšas stiprināt 

vietējo privāto sektoru saņēmējvalstīs, 

atbalstot vietējos ieguldījumus, kā 

paredzēts 1. punkta a) apakšpunktā. EIB, 

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem 

privātajā sektorā ir vislielākā ietekme uz 

attīstību, EIB prioritārā kārtā cenšas 

stiprināt vietējo privāto sektoru, tostarp 

MMVU, saņēmējvalstīs, atbalstot vietējos 

ieguldījumus, kā paredzēts 1. punkta 
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veicot finansēšanas darījumus 1. punkta 

a) apakšpunktā izklāstīto vispārīgo mērķu 

atbalstam, cenšas arī pastiprināt savu 

atbalstu Savienības MVU vadītiem 
ieguldījumu projektiem. Lai efektīvi 

uzraudzītu līdzekļu izlietojumu attiecīgo 

MVU vajadzībām, EIB izveido un uztur 

atbilstīgus līgumiskos noteikumus, ar 

kuriem nosaka standarta ziņošanas 

pienākumus gan finanšu starpniekiem, gan 

saņēmējiem." 

a) apakšpunktā. EIB finansēšanas 

darījumos, ar kuriem atbalsta 1. punktā 

noteiktos vispārīgos mērķus, cenšas 

paredzēt atbalstu ieguldījumu projektiem, 

kurus īsteno MMVU, un šādi veicina 

MMVU piekļuvi finansējumam, 

vienlaikus sekmējot jaunu MMVU vadītu 

ieguldījumu projektu izstrādi, un vēl 

vairāk atvieglo MMVU 

internacionalizāciju. Lai efektīvi 

uzraudzītu un novērtētu to līdzekļu 

izlietojumu, kas piešķirti attiecīgo MMVU 

vajadzībām, EIB veic rūpīgu padziļinātu 

izpēti un izveido un uztur atbilstīgus 

līgumiskos noteikumus, ar kuriem nosaka 

standarta ziņošanas pienākumus gan 

finanšu starpniekiem, gan 

galasaņēmējiem.” 

 

Grozījums Nr.   19 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

3. pants – 7. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Laikposmā, uz kuru attiecas šis lēmums, 

EIB būtu jācenšas saglabāt ar klimatu 

saistītu darījumu pašreizējo lielo apjomu, 

tam veidojot vismaz 25 % no visiem EIB 

finansēšanas darījumiem. 

Laikposmā, uz kuru attiecas šis lēmums, 

EIB būtu jācenšas saglabāt ar klimatu 

saistītu darījumu pašreizējo lielo apjomu, 

tam veidojot vismaz 25 % no visiem EIB 

finansēšanas darījumiem, līdz 2020. gadam 

šo mērķi pakāpeniski palielinot vismaz 

līdz 35 %. 

 

Grozījums Nr.   20 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

3. pants – 8. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

EIB finansēšanas darījumi, ar kuriem 

atbalsta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktos 

EIB finansēšanas darījumi, ar kuriem 

atbalsta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktos 



 

PE599.683v03-00 14/23 AD\1122193LV.docx 

LV 

vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu 

projektus, kuri paredzēti ar migrācijas 

pamatcēloņiem saistīto jautājumu 
risināšanai, veicina ilgtermiņa 

ekonomisko noturību un nodrošina 

ilgtspējīgu attīstību saņēmējās valstīs. EIB 

finansēšanas darījumi jo īpaši nodrošina 

infrastruktūras un saistīto pakalpojumu 

vajadzības, kas pieaug saistībā ar 

migrantu pieplūdumu, un palīdz palielināt 

nodarbinātības iespējas uzņēmējām 

kopienām un bēgļu kopienām, lai 

veicinātu ekonomisko integrāciju un 

sniegtu bēgļiem iespēju kļūt 

pašpietiekamiem. 

vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu 

projektus, kas paredzēti, lai novērstu 

migrācijas spiediena pamatcēloņus, ko 

rada nabadzība, nepietiekama attīstība, 

nevienlīdzība, demogrāfiskais pieaugums, 

darbvietu un ekonomisko iespēju 

trūkums, kā arī klimata pārmaiņas, un 

kas veicina ilgtermiņa ekonomisko 

noturību un nodrošina ilgtspējīgu attīstību 

saņēmējās valstīs, vienlaikus nodrošinot 

atbilstību IAM. EIB finansēšanas darījumi 

jo īpaši stiprina humānās palīdzības 

pasākumus un atbalsta pienācīgu 

darbvietu izveidi, vienlaikus nodrošinot 

cilvēktiesību, darba un sociālo tiesību un 

pamattiesību pilnīgu ievērošanu un 

dzimumu aspekta integrēšanu ar tiesībās 

balstītu pieeju, as aptver visas 

cilvēktiesības un sociālās tiesības saskaņā 

ar pārredzamības, dalības, 

nediskriminēšanas un pārskatatbildības 

principus. EIB finansēšanas darījumos ir 

atzīts, ka dzimumu līdztiesība ir 

ilgtspējīgas attīstības panākšanai 

transversāls jautājums. Visos 

finansēšanas darījumos ņem vērā 

dzimumu līdztiesības perspektīvu. EIB 

nodrošina, ka līdz 2017. gada 

31. decembrim tā ir sagatavojusi 

Dzimumu līdztiesības rīcības plānu un ka 

visi EIB darījumi saskaņā ar šo mandātu 

atbilst tās 2016. gada decembrī 

apstiprinātajai dzimumu līdztiesības 

stratēģijai. 

 

Grozījums Nr.   21 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

3. pants – 9. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 ca) šā panta 9. punktu aizstāj ar šādu 

punktu: 

“9. Ar ES garantiju sedz tikai tos EIB “9. Ar ES garantiju sedz tikai tos EIB 



 

AD\1122193LV.docx 15/23 PE599.683v03-00 

 LV 

finansēšanas darījumus, ko veic valstīs, 

kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu un 

kuras ar EIB ir noslēgušas pamatnolīgumu, 

ar ko nosaka juridiskos nosacījumus, 

saskaņā ar kuriem ir veicami šādi 

darījumi.” 

finansēšanas darījumus, ko veic valstīs, 

kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu un 

kuras ar EIB ir noslēgušas pamatnolīgumu, 

ar ko nosaka juridiskos nosacījumus, 

saskaņā ar kuriem ir veicami šādi darījumi. 

Juridiskie nosacījumi, saskaņā ar kuriem 

veic minētos darījumus, ietver arī vides, 

sociālos un cilvēktiesību un darba tiesību 

standartus. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Pamatojums 

EIB un saņēmējvalstu noslēgtie pamatnolīgumi cita starpā ietver noteikumus, kas attiecas uz 

nodokļu sistēmu, valūtas konvertāciju, līdzekļu pārskaitīšanu, projektu muitas un fiskālo 

sistēmu, piedāvājumu konkursiem un attieksmi pret bankas pārstāvjiem. Nav pamata 

pamatnolīgumos neietvert noteikumus par pienākumiem, kas veicami vides, sociālajā, 

cilvēktiesību un darba tiesību jomā. 

 

Grozījums Nr.   22 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns) 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) lēmuma 9. panta 1. punktā iekļauj 

šādu apakšpunktu: 

 „EIB nodrošina, ka ir īstenots brīvas, 

iepriekšējas un apzinātas piekrišanas 

princips, pirms finansēšanas darījumi 

rada ietekmi uz zemes un dabas 

resursiem.“; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=LV) 

Pamatojums 

ANO Ģenerālā asambleja 2007. gadā pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas Deklarāciju 

par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, atzīstot viņu tiesības un īpaši nosakot, ka brīva, 

iepriekšēja un apzināta piekrišana ir priekšnoteikums jebkurai darbībai, kas skar viņu senču 

zemes, teritorijas un dabas resursus. Šāds princips ir jāievēro arī EIB darījumos. 
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Grozījums Nr.   23 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns) 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

9. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3b) lēmuma 9. panta 1. punktā iekļauj 

šādu apakšpunktu: 

 „Par pamatu ņemot esošos satvarus, īpaši 

ES stratēģisko satvaru un rīcības plānu 

cilvēktiesību jomā, EIB izstrādā 

praktiskas vadlīnijas par visu cilvēka 

pamattiesību aspektu novērtējumu, kuras 

jāizmanto, veicot novērtēšanu ex-ante un 

nodrošinot pastāvīgu uzraudzību katram 

atsevišķam projektam, tostarp attiecībā uz 

projektiem, kuros iesaistīti finanšu 

starpnieki.“ 

 

Grozījums Nr.   24 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) Rādītājus attiecībā uz projektiem, 

kas paredzēti stratēģiskai reaģēšanai, 

risinot ar migrācijas pamatcēloņiem 

saistītās problēmas, izstrādā EIB; 

b) Rādītājus attiecībā uz projektiem, 

kas paredzēti stratēģiskai reaģēšanai, 

risinot ar migrācijas pamatcēloņiem 

saistītās problēmas un sekmējot uzņēmēju 

un tranzīta kopienu ilgtermiņa 

ekonomisko izturētspēju, izstrādā EIB, 

apspriežoties un sadarbojoties ar 

ieinteresētajām personām un pilsonisko 

sabiedrību;”; 

 

Grozījums Nr.   25 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 
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11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 aa) lēmuma 11. panta 1. punkta c) 

apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu: 

“c) novērtējumu par EIB finansēšanas 

darījumu ieguldījumu Savienības 

ārpolitikas un stratēģisko mērķu 

sasniegšanā, ņemot vērā 5. pantā minētās 

reģionālās tehniskās darbības 

pamatnostādnes; 

“c) novērtējumu par EIB finansēšanas 

darījumu ieguldījumu Savienības 

ārpolitikas un stratēģisko mērķu 

sasniegšanā. 

 Komisija, sadarbojoties ar Eiropas Ārējās 

darbības dienestu (EĀDD), izveido 

sistēmu un metodiku EIB ikgadējiem 

ziņojumiem par darījumiem, kurus sedz 

Kopienas garantija, un to atbilstību LES 

21. pantā minētajiem Savienības ārējās 

darbības pamatprincipiem. Šo ziņojumu 

galvenais mērķis ir uzraudzīt to, kā EIB 

pilda savas LES noteiktās saistības un jo 

īpaši LES 21. panta noteikumus, tostarp 

attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu un 

veicināšanu, nabadzības izskaušanu un 

vides risku pārvaldību. 

 Šo metodiku izstrādā Komisija un EĀDD 

pirmajā gadā pēc šā grozītā lēmuma 

stāšanās spēkā, un tās pamatā ir EIB 

ziņojums par cilvēktiesību ievērošanu, kā 

noteikts ES stratēģiskajā satvarā un 

rīcības plānā cilvēktiesību jomā. 

 Pamatojoties uz EIB gada ziņojumu, 

Komisija katru gadu Parlamentam 

sagatavo savu EIB sniegtās informācijas 

novērtējumu un vajadzības gadījumā 

ierosina iespējamos EIB politikas un 

procedūru grozījumus, kas jāpieņem 

dalībvalstīm, ņemot vērā Eiropas 

Parlamenta atzinumu par šiem 

grozījumiem. Atjauninot reģionālās 

tehniskās darbības pamatnostādnes, ņem 

vērā Eiropas Komisijas un Eiropas 

Parlamenta ieteikumus par to, kā EIB 

varētu labāk sagatavot attiecīgos 

ziņojumus.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/LV/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Grozījums Nr.   26 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

11. pants – 1. punkts – j apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

"j)  Novērtējums par EIB finansēšanas 

darījumu ieguldījumu, nodrošinot 

stratēģisku reakciju ar migrācijas 

pamatcēloņiem saistītu jautājumu 

risināšanai. ; 

"j) Novērtējums par EIB finansēšanas 

darījumu ieguldījumu, nodrošinot 

stratēģisku reakciju ar migrācijas 

pamatcēloņiem saistītu jautājumu 

risināšanaijautājumu risināšanai, kurus 

rada nabadzība, nevienlīdzība, 

demogrāfiskais pieaugums, darbvietu un 

ekonomisko iespēju trūkums, klimata 

pārmaiņas, un veicinot uzņēmēju un 

tranzīta kopienu ilgtermiņa ekonomisko 

izturētspēju; 

 

Grozījums Nr.   27 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

12. pants – 1. punkts – ievada teikums 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (5a) lēmuma 12. panta 1. punkta 

ievadfrāzi aizstāj ar šādu ievadfrāzi: 

“1.  Saskaņā ar savu pārredzamības 

politiku un Savienības principiem par 

dokumentu un informācijas pieejamību un 

pakāpeniski ievērojot Starptautiskās 

palīdzības pārredzamības iniciatīvas 

standartus, EIB savā tīmekļa vietnē dara 

publiski pieejamu informāciju par:” 

“1.  Saskaņā ar savu pārredzamības 

politiku un Savienības tiesību aktiem par 

dokumentu un informācijas pieejamību un 

pakāpeniski ievērojot Starptautiskās 

palīdzības pārredzamības iniciatīvas 

standartus, EIB savā tīmekļa vietnē dara 

publiski pieejamu informāciju par:“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Grozījums Nr.   28 
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Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns) 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5b) lēmuma 12. panta 1. punktā 

iekļauj šādu apakšpunktu: 

 “ba) EIB savā publiskajā reģistrā dara 

pieejamus šādus dokumentus: 

 – visas rezultātu mērīšanas lapas 

projektiem, uz kuriem attiecas šī 

garantija, īpaši tiem, kuri parāda, kā šāda 

garantija palīdz sasniegt Savienības 

ārējās darbības mērķus, sevišķi ņemot 

vērā to ekonomisko un sociālo ietekmi un 

ietekmi uz vidi; 

 – uzraudzības un novērtēšanas 

ziņojumus; 

 – projektu izpildes ziņojumus; 

 – saskaņā ar EIB statūtu 19. pantā 

aprakstīto procedūru sniegtos Komisijas 

atzinumus.“ 

Pamatojums 

Šajā garantijā paredzētās informācijas un dokumentu pieejamību vajadzētu tieši balstīt uz ES 

spēkā esošajiem tiesību aktiem par pieeju dokumentiem un informācijas izpaušanu, 

piemēram, uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 

1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu (EK) Nr. 1367/2006 par 

to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju 

informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs 

saistībā ar vides jautājumiem. 

 

Grozījums Nr.  29 

Lēmuma priekšlikums 

II pielikums 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

II pielikums – B iedaļa – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Austrumeiropa, Dienvidkaukāza valstis un Austrumeiropa un Dienvidkaukāzs 
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Krievija 

 

Grozījums Nr.  30 

Lēmuma priekšlikums 

II pielikums 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

II pielikums – B iedaļa – 2. punkts – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Krievija svītrots 

 

Grozījums Nr.  31 

Lēmuma priekšlikums 

II pielikums 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

II pielikums – C iedaļa – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Argentīna, Bolīvija, Brazīlija, Ekvadora, 

Gvatemala, Hondurasa, Kolumbija, 

Kostarika, Kuba, Meksika, Nikaragva, 

Panama, Paragvaja, Peru, Salvadora, 

Urugvaja, Venecuēla 

Argentīna, Bolīvija, Brazīlija, Čīle, 

Ekvadora, Gvatemala, Hondurasa, 

Kolumbija, Kostarika, Kuba, Meksika, 

Nikaragva, Panama, Paragvaja, Peru, 

Salvadora, Urugvaja, Venecuēla 

 

Grozījums Nr.  32 

Lēmuma priekšlikums 

III pielikums 

Lēmums Nr. 466/2014/ES 

III pielikums – B iedaļa – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Austrumeiropa, Dienvidkaukāza valstis un 

Krievija 

Austrumeiropa un Dienvidkaukāzs 

 

Grozījums Nr.  33 

Lēmuma priekšlikums 

III pielikums 
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Lēmums Nr. 466/2014/ES 

III pielikums – B iedaļa – 2. punkts – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Krievija svītrots 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz 

zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta 

ieguldījumu projektus ārpus Savienības 

Atsauces COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD) 

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

BUDG 

6.10.2016 
   

Atzinumu sniedza 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

DEVE 

6.10.2016 

Atzinumu sagatavoja 

       Iecelšanas datums 

Nirj Deva 

16.12.2016 

Izskatīšana komitejā 28.2.2017    

Pieņemšanas datums 21.3.2017    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

19 

5 

0 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, 

Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola 

Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan 

Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu 

Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Tania González Peñas, Martina Werner 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA 

19 + 

ALDE Louis Michel, Paavo Väyrynen 

ECR Eleni Theocharous, Jan Zahradil 

PPE Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská 

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, 

Norbert Neuser, Martina Werner 

 

5 - 

EFDD Raymond Finch 

GUE/NGL Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey 

VERTS/ALE Maria Heubuch, Florent Marcellesi 
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