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IEROSINĀJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju un Ekonomikas un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

1. norāda, ka Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), kas pilnībā darbojas neilgu laiku, 

ir sekmīgi uzsācis savu darbu, panākot konkrētos rezultātus un stimulējot ieguldījumus, lai 

ar saskaņotu rīcību novērstu ieguldījumu un konkurētspējas trūkumu Eiropā; tomēr 

uzsver, ka ir ievērojami jāpaātrina darbības temps vēl taustāmāku rezultātu panākšanai, 

īpaši dalībvalstīs, kurās ESIF sniegtais finansējums bijis neliels, lai šis instruments pilnībā 

sasniegtu savus mērķus; 

2. uzsver, ka ESIF pamatprincips ir mobilizēt uz tirgu balstītos privātos ieguldījumus, pilnībā 

vadoties pēc pieprasījuma, un tāpēc mudina Komisiju izskatīt ESIF garantiju 

izmantošanas iespējas, lai veicinātu līdzfinansējumu galvenajiem projektiem no plašāka 

spektra ieguldījumu avotiem, piemēram, pensiju fondiem, valsts ieguldījumu fondiem un 

sociālajiem ieguldījumiem; 

3. uzsver, ka ESIF vajadzētu nodrošināt lielāku papildināmību attiecībā uz tā projektiem, kas 

saistīti ar parastajām EIB darbībām, kā noteikts Regulas (ES) 2015/1017 5. pantā; uzsver, 

ka, ņemot vērā, ka ESIF līdzekļi ir novirzīti no ES pētniecības, inovācijas un 

infrastruktūras programmām, fondam būtu jāatbalsta stratēģiskie ieguldījumi, kas saistīti 

ar projektiem, kuri nevar iegūt finansējumu tirgus nepilnību, neoptimālu ieguldījumu 

situāciju vai augsta riska dēļ; mudina Komisiju šajā sakarībā veikt rūpīgu papildināmības 

novērtējumu projektiem, kurus ESIF jau finansē, un atkarībā no rezultātiem noteikt 

skaidrus noteikumus un kritērijus papildināmības definēšanai; turklāt atgādina — nosakot 

kritērijus ES garantijas izmantošanai, ESIF būtu jāņem vērā ne vien rentabilitātes faktors, 

bet arī pozitīvā ilgtermiņa ietekme uz vienoto tirgu gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 

izaugsmes, darbvietu radīšanas un kohēzijas ziņā; 

4. norāda — neraugoties uz vairākiem sekmīgiem infrastruktūras un inovāciju projektiem, 

augstā robežvērtība, kas noteikta minimālajam projekta līdzekļu apjomam (EUR 50 

miljoni) ierobežo to projektu skaitu, kurus varētu īstenot ar ESIF palīdzību, īpaši mazās 

dalībvalstīs; tādēļ prasa pazemināt minimālo projekta līdzekļu robežvērtību; 

5. uzsver — lai gan ESIF MVU daļa tiek veiksmīgi īstenota un jaunuzņēmumiem, MVU un 

uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu nodrošina labas iespējas ātrai piekļuvei finanšu 

līdzekļiem, to ir jāturpina uzlabot, tāpat kā arī daļu, kas veltīta ieguldījumiem 

infrastruktūrā un inovācijām; tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas nolūku paplašināt un stiprināt 

MVU atbalsta daļu; uzsver, ka jāapsver, vai ar finanšu resursiem nevar atbalstīt MVU 

starptautisku projektu īstenošanā, un aicina palielināt iespējas MVU saņemt finansējumu 

augstāka riska projektiem, īpaši digitālo produktu jomā, vērš uzmanību arī uz to, ka 

nedrīkstētu aizmirst arī par lieliem ieguldījumu projektiem, īpaši infrastruktūras un 

inovāciju projektiem; vērš uzmanību uz vajadzību nodrošināt fondu pieejamību digitālajai 

pārveidei, lai atbalstītu MVU, kurus ietekmējusi digitālā pāreja, veicinātu jaunus un 

inovatīvus tehnoloģiskās attīstības risinājumus ciešākā sadarbībā starp vecākiem 

uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem; 

6. norāda, ka lielā starpniekbanku interese un dalība ESIF projektos visā ES, lai nodrošinātu 
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finansējumu MVU, bija ārkārtīgi sekmīga; mudina Komisiju sadarboties ar ESIF valdi, lai 

izmantotu visas pašreizējās iespējas atbilstīgi ESIF noteikumiem, lai paplašinātu pieeju 

MVU finansējumam, tādējādi palielinot kopējo šo instrumentu izmantošanas apjomu un 

ļaujot EIF finansēt nozīmīgi lielāku darījumu apjomu; 

7. prasa uzlabot koordināciju un sinerģiju starp ESIF un citiem ES fondiem, jo īpaši Eiropas 

strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem), lai veicinātu ciešāku kohēziju 

Eiropā un nodrošinātu, ka ESIF ir plašs ģeogrāfiskais tvērums, īpaši tajās valstīs, kurās 

bijis zems ESIF finansējuma līmenis, nolūkā panākt lielāku ieguldījumu viendabību un 

mazinātu reģionālās atšķirības; prasa arī īstenot ciešāku sadarbību ar valstu attīstību 

veicinošajām bankām, vietējām un reģionālajām pašvaldībām un attiecīgajām 

ieinteresētajām personām, cita starpā turpinot atbalstīt ieguldījumu platformu izveidi, lai 

apkopotu nozaru un ģeogrāfisko ieguldījumu iespējas; 

8. uzsver nepieciešamību palielināt ESIF darbību pārredzamību un turpināt informēt 

iedzīvotājus un iespējamos līdzekļu saņēmējus par projektiem un to rezultātiem; aicina 

Komisiju īstenot mērķtiecīgākus centienus saziņas un konsultēšanas jomā, lai vairotu 

izpratni par ESIF; piedāvā sagatavot MVU paredzētu informāciju, kur vienkārši un 

saprotami ar konkrētiem piemēriem paskaidrots, kā saņemt finansējumu un kādus 

projektus ESIF finansē; 

9. uzskata, ka visi līgumi, kas noslēgti starp EIB un tās klientiem ― valsts vai 

privātpersonām ―, sistemātiski jāpublisko, lai pierādītu ESIF projektu papildināmību un 

apliecinātu sabiedrībai, ka ESIF finansētajiem projektiem tiek piemēroti augsti standarti; 

norāda uz nepieciešamību stiprināt Eiropas Investīciju projektu portālu (EIPP) un Eiropas 

Investīciju konsultāciju centru (EIKC), lai izveidotu saikni ar reālo ekonomiku, tostarp 

ciešāku sadarbību ar valstu attīstību veicinošajām bankām, popularizētu projektus un 

nodrošinātu kvalitatīvu tehnisko atbalstu potenciālajiem virzītājiem; 

10. uzskata, ka ESIF palīdz pabeigt vienoto tirgu un sekmēt tā darbību; šajā sakarā uzsver, cik 

svarīgi ir stiprināt „Investīciju plāna Eiropai” trešo pīlāru arī saistībā ar Eiropas pusgada 

procesu, veidojot drošāku, viendabīgāku un ieguldījumiem labvēlīgāku ES normatīvo vidi, 

jo īpaši pievēršoties stratēģiskajiem mērķiem, piemēram, pilnībā integrēta, 

konkurētspējīga un labi funkcionējoša vienotā tirgus izveides pabeigšanai un uz 

inovācijām balstīta digitālā vienotā tirgus attīstībai, un galvenajiem pasākumiem, kas 

atbalsta šos mērķus; norāda, ka ESIF iesaistīšanās digitālās nozares projektos ir ļoti 

nepietiekama; 

11. prasa dalībvalstīm un ieinteresētajām personām vairāk izpētīt un veicināt ieguldījumu 

iespējas digitālā satura un pakalpojumu, plaši pieejamas, finansiāli izdevīgas un drošas 

ātrgaitas platjoslas un telesakaru infrastruktūras jomā, kas ir priekšnoteikums īstai 

patērētāju tiesību izpildei saistībā ar satura pieejamību, pakalpojumu kvalitāti un zemām 

izmaksām; uzsver, ka ir svarīgi pārvarēt infrastruktūras attīstības līmeņu atšķirību starp 

dažādiem Eiropas reģioniem, kā arī starp pilsētu un lauku teritorijām; uzsver, ka ir svarīgi 

finansēt tehnoloģijas centru izveidi rūpnieciski mazāk attīstītos reģionos, lai mazinātu 

reģionālās atšķirības un atdzīvinātu vietējo ekonomiku, nodrošinot augsti kvalificēta darba 

iespējas un atbalstu prasmju pilnveidošanai; 

12. atzinīgi vērtē neseno Komisijas priekšlikumu pagarināt ESIF darbību pēc 2018. gada, lai 

pārvarētu pašreizējo ieguldījumu trūkumu Eiropā, un arī turpmāk izmantot privātā sektora 
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kapitālu. 



 

PE584.238v02-00 6/6 AD\1106300LV.doc 

LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS 

Pieņemšanas datums 11.10.2016    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

27 

7 

0 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Catherine Bearder, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna 

Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, 

Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria 

Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa 

Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva 

Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas 

Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai 

Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Morten Løkkegaard, Julia Reda, 

Marc Tarabella, Sabine Verheyen 

 
 


