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GROZĪJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt 

vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

2. apsvērums 

 

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) 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 sekmējot iekļaujošu 

un ilgtspējīgu attīstību un labklājības 

veidošanu un palīdzot sasniegt ilgtspējīgas 

attīstības mērķus (IAM). Tā ietvaros būtu 

arī jāīsteno mērķi, kas noteikti Ilgtspējīgas 

attīstības programmā 2030. gadam un 

mērķi, kurus paredzēts sasniegt ar citiem 

ārējās darbības finansēšanas 

instrumentiem. 

 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) EIB ir uzticēti papildu uzdevumi, 

piemēram, Eiropas ekonomiskās 

diplomātijas jomā. Lai EIB šajā jomā 

varētu rezultatīvi darboties, tai ir vajadzīgi 

pietiekami finanšu līdzekļi. Ar ārējo 

aizdevumu mandātu saistītā garantiju 

fonda panākumi ļauj EIB gūt konkrētus 

rezultātus un panākt ietekmi Savienības 
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līmenī, īstenojot stabilus projektus trešās 

valstīs, kuri rada minimālas izmaksas 

Savienības budžetā. Ņemot vērā augošo 

pieprasījumu, ar ko saskaras EIB kā 

Savienības finanšu struktūra, ir svarīgi 

nostiprināt šo sekmīgo instrumentu, un 

Komisijai, iesniedzot nākamo 

likumdošanas priekšlikumu attiecībā uz 

laikposmu no 2021. gada līdz 

2028. gadam, būtu jāpalielina budžeta 

finansējums EIB paredzētajam garantiju 

fondam. 

 

Grozījums Nr.  3 

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 vispārējo mandātu 

summa EUR 1 400 000 000 apmērā būtu 

jāparedz publiskā sektora projektiem, kas 

veltīti bēgļiem un uzņēmējām kopienām 

krīzes skartajās teritorijās. 

(9) Lai ar ārējo aizdevumu mandāta 

palīdzību varētu risināt iespējamās 

turpmākās problēmas un 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 38 500 000 000. Saskaņā ar vispārējo 

mandātu summa EUR 1 400 000 000 

apmērā būtu jāparedz publiskā sektora 

projektiem, kas veltīti bēgļiem un 

uzņēmējām kopienām krīzes skartajās 

teritorijās. 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikumam būtu tūlītēja un tieša ietekme uz citiem neatliekamiem ES politikas 

pasākumiem un prioritātēm. Faktiski tas nozīmētu, ka būtu ievērojami jāsamazina EIB 

ikgadējo darbību apmērs austrumu kaimiņvalstīs, tostarp Ukrainā. Salīdzinājumā ar 

pašreizējo ikgadējo aizdevumu apmēru ikgadējās darbības austrumos būtu jāsamazina par 

aptuveni 70 %. Ierosinātie maksimālie apjomi attiecībā uz Āziju, Latīņameriku un 

Dienvidāfriku nozīmētu gada darbību apmēra samazināšanu par 50 % salīdzinājumā ar 

pašreizējo situāciju. 
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Grozījums Nr.  4 

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 ar migrācijas pamatcēloņiem 

saistītu jautājumu risināšana, un katram 

saskaņā ar šo jauno mērķi finansētajam 

projektam būtu jāatbilst Līguma par 

Eiropas Savienību (LES) 21. pantam. 

 

 

Grozījums Nr.  5 

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. 

(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. Tādēļ EIB 

būtu cieši jāsadarbojas ar EĀDD un 

vajadzības gadījumā jāspēj pieaicināt arī 

attiecīgas starptautiskās organizācijas, 

piemēram, IOM un UNHCR. 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas 

pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo 

konvenciju par klimata pārmaiņām, EIB 

būtu jācenšas saglabāt pašreizējo ar 

klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru 

saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai 

(13) Atbilstīgi Parīzes nolīgumam, kas 

pieņemts saskaņā ar ANO Vispārējo 

konvenciju par klimata pārmaiņām, EIB 

būtu jācenšas palielināt pašreizējo ar 

klimatu saistīto izdevumu augsto īpatsvaru 

saskaņā ar ārējo aizdevumu mandātu, lai 
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līdz 2020. gadam palielinātu savus ar 

klimatu saistītos ieguldījumus 

jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 %. 

saskaņā ar savā klimata stratēģijā pausto 

apņemšanos līdz 2020. gadam palielinātu 

savus ar klimatu saistītos ieguldījumus 

jaunattīstības valstīs no 25 % līdz 35 %. 

Pamatojums 

EIB klimata stratēģijā, ko pieņēma 2015. gada beigās, ir pausta apņemšanās līdz 2020. gada 

beigām līdz 35 % palielināt darbībām klimata pārmaiņu jomā veltīto projektu apmēru 

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

 

Grozījums Nr.  7 

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, kuri veltīti bēgļiem un 

uzņēmējām kopienām, tostarp rādītāji, kas 

nodrošina iespēju novērtēt projekta 

ieguldījumu IAM sasniegšanā, migrācijas 

pamatcēloņu apkarošanā un uzņemošo 

kopienu pilsoniskās sabiedrības 

iesaistīšanā. Komisijas gada ziņojumā 

Eiropas Parlamentam un Padomei par EIB 

finansēšanas darījumiem būtu jāiekļauj 

novērtējums par EIB finansēšanas 

darījumu ieguldījumu šo faktoru 

risināšanā, nodrošinot pilnīgu 

pārskatatbildību un pārredzamību. EIB 

būtu jāuzlabo pienācīga informācijas 

pieejamība ne tikai Eiropas Parlamentam 

un citām iestādēm, bet arī plašākai 

sabiedrībai, it īpaši attiecībā uz līgumu un 

apakšlīgumu slēgšanas sistēmu un EIB 

finansēto projektu finanšu datiem. 

 

Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

16. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Maksimālais apmērs EIB veiktajai 

pārdalei starp reģioniem mandāta termiņa 

laikā tiek palielināts no 10 % līdz 20 % 

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. 

(16) Maksimālais apmērs EIB veiktajai 

pārdalei starp reģioniem mandāta termiņa 

laikā būtu jāpalielina no 10 % līdz 20 % 

tikai saistībā ar nepieciešamību risināt 

steidzamas un krīzes situācijas, kas var 

rasties mandāta termiņa laikā un kas tiek 

atzītas par ES ārpolitikas prioritātēm. 

Ikviens lēmums par līdzekļu pārdali EIB 

būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam, 

pievienojot pamatojuma ziņojumu un 

ietekmes novērtējumu. 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. 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Lēmuma priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Būtu jāgroza tiesīgo reģionu un 

valstu un potenciāli tiesīgo reģionu un 

valstu saraksts, svītrojot valstis ar augstu 

ienākumu līmeni un augstu kredītreitingu 

(Bruneja, Islande, Izraēla, Singapūra, Čīle 

un Dienvidkoreja). Turklāt potenciāli 

tiesīgo reģionu un valstu sarakstam būtu 

jāpievieno Irāna. 

(17) Tiesīgo reģionu un valstu un 

potenciāli tiesīgo reģionu un valstu saraksts 

būtu jāizstrādā tā, lai panāktu vislielāko 

ietekmi uz attīstību, un jāgroza, svītrojot 

valstis ar augstu ienākumu līmeni un 

augstu kredītreitingu (Bruneja, Islande, 

Izraēla, Singapūra, Čīle un Dienvidkoreja). 

Turklāt potenciāli tiesīgo reģionu un valstu 

sarakstam būtu jāpievieno Irāna. 
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Grozījums Nr.  10 

Lēmuma priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Eiropadome savā 2014. gada 

20. un 21. marta sanāksmē uzsvēra EIB 

būtisko lomu Savienības ārējās 

ekonomiskajās attiecībās un aicināja EIB 

„turpināt sekmēt Eiropas uzņēmumu 

internacionalizācijas un konkurētspējas 

palielināšanu”. Viens no spiedīgākajiem 

jautājumiem, ar ko saskaras MVU, ir 

piekļuve finansējumam. Tādēļ ir 

nepieciešama EIB stratēģija, kas 

paplašinātu un uzlabotu finansējuma 

pieejamību MVU, tostarp izmantojot 

tirdzniecības veicināšanas programmas 

un tādas iniciatīvas kā Eiropas progresa 

mikrofinansēšanas instrumentu un 

jaunos instrumentus Eiropas MVU 

īstenoto tirdzniecības darbību 

finansēšanai. Turklāt būtu jāievieš 

proaktīvākas MVU un mikrouzņēmumu 

politikas prasības starpniekbankām, kuras 

izmaksā EIB līdzekļus, un būtu jāturpina 

uzlabot ar starpnieku palīdzību izsniegto 

EIB aizdevumu vietēja līmeņa 

ekonomiskās un sociālās ietekmes 

novērtējumu pārredzamību. 

 

 

Grozījums Nr.  11 

Lēmuma priekšlikums 

17.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17.b) EIB sekmīgi īsteno kvantitatīvos 

mērķus ar klimatu saistīto darbību jomā. 

EIB ir apņēmusies jaunattīstības valstīs 

vēl vairāk pievērsties darbībām klimata 

pārmaiņu jomā, līdz 2020. gadam 

palielinot to apmēru līdz pat 35 %. Lai 

EIB spētu šo mērķi sasniegt, ir jāpiešķir 
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pietiekams finansējums objektīvu 

reģionālo maksimālo apjomu ietvaros, 

pretējā gadījumā EIB būs jāsamazina 

savu darbību apmērs Āzijā un 

Latīņamerikā — reģionos, kuros tā 

tradicionāli ļoti aktīvi finansējusi ar 

klimatu saistītas darbības. 

 

Grozījums Nr.  12 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. daļa 

Lēmums 466/2014/ES 

2. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. 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. 

1. Laikposmā no 2014. gada līdz 

2020. gadam EIB finansēšanas darījumu, 

kam piešķirta ES garantija, maksimālais 

apjoms nepārsniedz EUR 38 500 000 000. 

No maksimālā apjoma atņem finansēšanas 

darījumiem sākotnēji paredzētās, bet pēc 

tam anulētās summas. 

 

 

Grozījums Nr.  13 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 Lēmums 466/2014/ES 

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

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 

36 200 000 000 apmērā saskaņā ar 

vispārējo mandātu, no kuriem ne vairāk kā 

EUR 2 500 000 000 ir paredzēti publiskā 

sektora projektiem, kas veltīti bēgļiem un 

uzņēmējām kopienām, kā arī migrācijas 

pamatcēloņu risināšanai; 
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Grozījums Nr.  14 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums 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, 

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. 

Lai nodrošinātu to, ka ieguldījumiem 

privātajā sektorā ir pēc iespējas lielāka 

ietekme uz attīstību, EIB cenšas stiprināt 

vietējo privāto sektoru un veicināt 

privātajiem uzņēmumiem un 

ieguldījumiem labvēlīgas vides veidošanu 

saņēmējvalstīs, atbalstot vietējos 

ieguldījumus, kā paredzēts 1. punkta 

a) apakšpunktā. EIB, veicot finansēšanas 

darījumus 1. punkta a) apakšpunktā 

izklāstīto vispārīgo mērķu atbalstam, 

cenšas arī pastiprināt savu atbalstu 

Savienības MVU vadītiem ieguldījumu 

projektiem. EIB veiktie finansēšanas 

darījumi sekmē MVU piekļuves 

uzlabošanu tirgum trešās valstīs, kas ir 

Savienības partnervalstis, un šo 

uzņēmumu iekļaušanos globālajās vērtību 

ķēdēs, kā arī turpina sekmēt Savienības 

uzņēmumu internacionalizācijas un 

konkurētspējas palielināšanu. 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. EIB cenšas apzināt šķēršļus, 

kas ierobežo MVU piekļuvi 

finansējumam, un nodrošina to 

pārvarēšanu; 

 

 

Grozījums Nr.  15 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums 466/2014/ES 

3. pants – 6. punkts 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 ba) lēmuma 3. panta 6. punktu aizstāj 

ar šādu: 

“6.  Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar 

kuriem atbalsta 1. punkta b) apakšpunktā 

noteiktos vispārīgos mērķus, galvenokārt 

atbalsta ieguldījumu projektus tādās jomās 

kā transports, enerģētika, vides 

infrastruktūra, informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas, veselība un 

izglītība. Tas nozīmē arī enerģijas 

ražošanu, izmantojot atjaunojamus 

energoresursus, un šādas enerģijas 

integrāciju, energosistēmu pārveidošanu, 

ļaujot pāriet uz tehnoloģijām un degvielu 

ar zemāku oglekļa emisijas līmeni, 

ilgtspējīgu energoapgādes drošību un 

enerģētikas infrastruktūru, tostarp gāzes 

ražošanai un transportēšanai uz 

Savienības enerģijas tirgu, kā arī lauku 

apvidu elektrifikāciju, vides infrastruktūru, 

piemēram, ūdens, sanitārijas un zaļo 

infrastruktūru, telesakaru un platjoslas tīkla 

infrastruktūru.” 

“6.  Ar EIB finansēšanas darījumiem, ar 

kuriem atbalsta 1. punkta b) apakšpunktā 

noteiktos vispārīgos mērķus, galvenokārt 

atbalsta ieguldījumu projektus tādās jomās 

kā transports, enerģētika, vides 

infrastruktūra, informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas, veselība un 

izglītība. Tas nozīmē arī enerģijas 

ražošanu, izmantojot atjaunojamus 

energoresursus, un šādas enerģijas 

integrāciju, energoefektivitātes 

pasākumus, energosistēmu pārveidošanu, 

ļaujot pāriet uz tehnoloģijām un degvielu 

ar zemāku oglekļa emisijas līmeni, 

ilgtspējīgu energoapgādes drošību un 

enerģētikas infrastruktūru, kā arī lauku 

apvidu elektrifikāciju, vides infrastruktūru, 

piemēram, ūdens, sanitārijas un zaļo 

infrastruktūru, telesakaru un platjoslas tīkla 

infrastruktūru.” 

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

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=LV) 

Pamatojums 

Gāzes ražošanai un transportēšanai nebūtu jāpiešķir ES garantija, jo tad tā būtu subsīdija 

fosilam kurināmajam. Lēmumā būtu jāīsteno Eiropadomes 2013. gada 22. maija secinājumi 

par tādu subsīdiju pakāpenisku izbeigšanu, kuras nodara kaitējumu videi vai ekonomikai, 

tostarp fosilā kurināmā subsīdiju izbeigšanu. 

 

 

Grozījums Nr.  16 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums 466/2014/ES 

3. pants – 7. punkts – 4.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 EIB darījumiem cita starpā būtu jāietver 

konkrēti pasākumi, kas veicami, lai 

pakāpeniski izbeigtu tādu projektu 

finansēšanu, kuri kavē Savienības mērķu 

sasniegšanu klimata jomā, un vairotu 

centienus atbalstīt atjaunojamus 

energoavotus un energoefektivitāti. 

 

Grozījums Nr.  17 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums 466/2014/ES 

3. pants – 8. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

EIB finansēšanas darījumi, ar kuriem 

atbalsta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktos 

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. 

EIB finansēšanas darījumi, ar kuriem 

atbalsta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktos 

vispārīgos mērķus, finansē ieguldījumu 

projektus, kuri paredzēti ar migrācijas 

pamatcēloņiem saistīto jautājumu 

risināšanai, veicina ilgtermiņa ekonomisko 

noturību un nodrošina ilgtspējīgu attīstību 

saņēmējās valstīs, tostarp nostiprinot 

humānās palīdzības pasākumus un 

atbalstot infrastruktūras izbūvi un 

darbvietu izveidi, un vienlaikus 

nodrošinot atbilstību IAM. EIB 

finansēšanas darījumi jo īpaši nodrošina 

pieaugošās vajadzības attiecībā uz 

infrastruktūru un transportu, enerģiju un 

enerģijas pieejamību un 

telekomunikācijām, jo šie projekti 

ievērojami palielina tirdzniecības 

potenciālu un tiem var būt sviras efekts 

MVU internacionalizācijā, sevišķi 

reģionos, kuri atrodas ģeogrāfiski 

neizdevīgākā situācijā, turklāt tie arī var 

atraisīt potenciālu tādās nozarēs kā 

lauksaimniecība, videi nekaitīgas 

tehnoloģijas, pētniecība un inovācija un 

īpašumtiesības, kā arī nostiprināt 

humānās palīdzības pasākumus, atbalstīt 

pienācīgu darbvietu izveidi un izglītību 
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uzņēmējām kopienām un bēgļu kopienām, 

lai veicinātu ekonomisko integrāciju un 

sniegtu bēgļiem iespēju paļauties pašiem 

uz sevi, vienlaikus nodrošinot, ka pilnībā 

tiek ievērotas cilvēktiesības, it sevišķi 

darba un sociālās tiesības, un tiesiskums. 

 

Grozījums Nr.  18 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums 466/2014/ES 

3. pants – 8. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) publiskajam sektoram, tostarp 

pašvaldībām un publiskā sektora 

struktūrām, infrastruktūras un pakalpojumu 

jomā, lai nodrošinātu ievērojami 

pieaugošās vajadzības.”; 

b) publiskajam sektoram, tostarp 

pašvaldībām un publiskā sektora 

struktūrām, infrastruktūras un 

pakalpojumu, it sevišķi veselības aprūpes, 

kā arī īpašu bērniem paredzētu struktūru, 

sanitāro pakalpojumu un formālās 

izglītības, jomā, lai nodrošinātu ievērojami 

pieaugošās vajadzības.”; 

Pamatojums 

Medicīniskā aprūpe, jo īpaši bērnu veselības aprūpe, veiksmīga slimību profilakse, 

nodrošinot pienācīgus sanitāros apstākļus, kā arī formālās izglītības nodrošināšana ir 

migrējošo bērnu un viņu ģimeņu vajadzību augstākā prioritāte. 

 

 

Grozījums Nr.  19 

Lēmuma priekšlikums 

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

 Lēmums 466/2014/ES 

3. pants – 8.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) pantam pievieno šādu punktu: 

 8.a Ar MVU saistītās programmas 

trešās valstīs būtu jāorientē uz šo 

uzņēmumu integrāciju globālās piegādes 

ķēdēs, savukārt jo īpaši austrumu un 

dienvidu kaimiņvalstīs šādas EIB 
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programmas būtu jāorientē uz MVU 

integrāciju Eiropas vērtību ķēdēs. 

 

 

Grozījums Nr.  20 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums 466/2014/ES 

3. pants – 8.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 cb) pantam pievieno šādu punktu: 

 8.b EIB nodrošina, ka uzņēmumiem, 

kuri piedalās EIB līdzfinansētos 

projektos, tiek prasīts ievērot Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2006/54/EK1a noteikto vienādas darba 

samaksas un algu pārredzamības principu 

un dzimumu līdztiesības principu. EIB, 

pieņemot lēmumus par projektu 

finansēšanu, ņem vērā pretendējošo 

uzņēmumu darbību korporatīvās sociālās 

atbildības jomā. 

 ______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006. gada 5. jūnija Direktīva 2006/54/EK 

par tāda principa īstenošanu, kas paredz 

vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret 

vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 

profesijas jautājumos (OV L 204, 

26.7.2006., 23. lpp.). 

 

 

 

Grozījums Nr.  21 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums 466/2014/ES 

11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 
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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, izstrādā EIB, detalizēti 

un regulāri apspriežoties un sadarbojoties 

ar ieinteresētajām personām un 

pilsonisko sabiedrību;”; 

 

 

Grozījums Nr.  22 

Lēmuma priekšlikums 

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

 Lēmums 466/2014/ES 

11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 aa) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar 

šādu: 

“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 un par to saskaņotību ar 

citām Savienības politikas jomām. 

 Komisija, sadarbojoties ar Eiropas Ārējās 

darbības dienestu (EĀDD), izveido 

sistēmu un metodoloģiju 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, kā EIB 

ievēro LES noteiktās saistības un 

21. panta noteikumus, tostarp 

cilvēktiesību ievērošanu un veicināšanu, 

nabadzības izskaušanu un vides risku 

pārvaldību. 

 Komisija un EĀDD izstrādā šo 

metodoloģiju pirmajā gadā pēc šā grozošā 

lēmuma stāšanās spēkā, un tās pamatā ir 

EIB sniegti ziņojumi par cilvēktiesību 

ievērošanu, kā noteikts ES stratēģiskajā 
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satvarā un rīcības plānā cilvēktiesību 

jomā. 

 Pamatojoties uz EIB ikgadējo ziņojumu, 

Komisija katru gadu sagatavo Eiropas 

Parlamentam savu novērtējumu par EIB 

sniegto informāciju un attiecīgā gadījumā 

ierosina izdarīt bankas politikā un 

procedūrās izmaiņas, kas dalībvalstīm 

jāpieņem, ņemot vērā Parlamenta 

atzinumu par minētajām izmaiņām. 

Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta 

iespējamos ieteikumus attiecībā uz to, kā 

EIB labāk sagatavot attiecīgos ziņojumus, 

ņem vērā, atjauninot reģionālās tehniskās 

darbības pamatnostādnes.” 

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

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=LV) 

Pamatojums 

Galvenās bažas par EIB aizdevumiem ārpus ES joprojām ir saistītas ar to, kā uz vietas tiek 

īstenoti ārējo aizdevumu mandāta noteikumi. Šajā ziņā vissvarīgāk būtu izveidot mehānismu, 

kas ļautu novērtēt LES 21. panta ievērošanu, tādējādi mudinot EIB izveidot un īstenot 

efektīvas uzticamības pārbaudes procedūras, pārbaudot bankas atbalstīto darījumu 

iespējamo ietekmi uz cilvēktiesībām, nabadzības izskaušanu un vidi. 

 

 

Grozījums Nr.  23 

Lēmuma priekšlikums 

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

Lēmums 466/2014/ES 

11. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (5.a) Regulas 11. panta 2. punktu groza 

šādi: 

2. Lai sagatavotu 1. punktā minēto 

Komisijas ziņojumu, EIB iesniedz 

Komisijai ikgadējus ziņojumus par EIB 

finansēšanas darījumiem, kas veikti 

saskaņā ar šo lēmumu, ietverot visus 

vajadzīgos elementus, kas ļauj Komisijai 

sniegt ziņojumu saskaņā ar 1. punktu. EIB 

var arī sniegt Komisijai papildu 

2. Lai sagatavotu 1. punktā minēto 

Komisijas ziņojumu, EIB iesniedz 

Komisijai ikgadējus ziņojumus par EIB 

finansēšanas darījumiem, kas veikti 

saskaņā ar šo lēmumu, ietverot visus 

vajadzīgos elementus, kas ļauj Komisijai 

sniegt ziņojumu saskaņā ar 1. punktu. EIB 

var arī sniegt Komisijai papildu 
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informāciju, kas var būt noderīga Eiropas 

Parlamentam un Padomei, lai gūtu 

visaptverošu priekšstatu par EIB ārējo 

darbību. 

informāciju, kas var būt noderīga Eiropas 

Parlamentam un Padomei, lai gūtu 

visaptverošu priekšstatu par EIB ārējo 

darbību. Eiropas Parlaments, pamatojoties 

uz šiem ikgadējiem ziņojumiem, var 

izstrādāt EIB adresētus ieteikumus 

attiecībā uz notiekošajiem projektiem. 

 

 

 

Grozījums Nr.  24 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 6. daļa 

Lēmums 466/2014/ES 

20. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līdz 2021. gada 31. decembrim Komisija 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

galīgo novērtējuma ziņojumu par šā 

lēmuma piemērošanu. 

Lai stiprinātu parlamentāro kontroli, EIB 

pārvaldības struktūru reorganizē atbilstīgi 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda 

(ESIF) pastiprinātas pārvaldības sistēmai. 

Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 

sniedz informāciju par šīs reorganizācijas 

īstenošanu. Turklāt EIB informē Eiropas 

Parlamentu par saviem ieguldījumu 

lēmumiem, iesniedz ietekmes 

novērtējumus, kuri liecina par ieplānoto 

projektu atbilstību IAM un Parīzes 

nolīgumam, kā arī publicē ziņojumus par 

katru finansēto projektu, iekšējo 

izmeklēšanu rezultātiem, savu darbību un 

programmu atlasi, uzraudzību un 

izvērtēšanu, pamatojoties uz skaidriem un 

izmērāmiem rādītājiem, un par ex ante 

izvērtēšanas un ex post ziņojumu 

metodēm un rezultātiem attiecībā uz katru 

no finansētajiem projektiem, respektējot 

komercnoslēpumu attiecībā uz privātā 

sektora darījumiem, it sevišķi attiecībā uz 

iesniegto projektu noraidīšanas 

iemesliem. 

 Komisija līdz 2021. gada 31. decembrim 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

galīgo novērtējuma ziņojumu par šā 

lēmuma piemērošanu. 
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