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IEROSINĀJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju un Ekonomikas un monetārajai komiteju  rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus:  

1. atzinīgi vērtē ESIF ātro īstenošanu un tā paredzēto investīciju piesaisti EIB un EIF 

apstiprinātajām darbībām vairāk nekā EUR 160 miljardu apmērā jeb vairāk nekā 50 % no 

kopējā investīciju apjoma, ko paredzēts piesaistīt līdz 2018. gadam; tomēr atgādina, ka 

būtu jāņem vērā atšķirība starp apstiprināto un apmaksāto investīciju apmēru; turklāt 

norāda, ka tikai aptuveni 60 % no ESIF paredzētā piesaistīto investīciju kopapjoma ir 

iegūti no privātajiem finanšu līdzekļiem, bet pārējie — no EIB (vidēji 20–25 %) un valstu 

attīstību veicinošo banku, valsts iestāžu un ES fondu (ESI fondi, EISI) kopīgi 

ieguldītajiem līdzekļiem; 

2. atgādina, ka visa pieejamā informācija apstiprina paredzamo ESIF investīciju piesaistes 

apmēru, tomēr uzsver, ka lēmumu pieņēmējiem ir būtiski zināt, cik lieli līdzekļu apjomi 

jau ir pārskaitīti uzņēmumiem; uzskata, ka, novērtējot ESIF darbības rezultātus, ir svarīgi 

aprēķināt apmaksāto privāto investīciju procentuālo daļu; uzskata, ka nolūkā nodrošināt 

EIB un Komisijas sniegto datu pārredzamību būtu ļoti svarīgi publiskot izmaksātās 

summas apmēru; 

3. norāda, ka ES joprojām ir investīciju nepietiekamība, un atzīst, ka ESIF var palīdzēt to 

novērst; uzsver, ka ESIF mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgus projektus, kuri uzlabo reālo 

ekonomiku un arī rada ilgtermiņa vides un sociālos ieguvumus, vienlaikus nodrošinot 

papildvērtību un kvalitāti, nevis kuri pēc iespējas vairāk palielina daudzkāršojošu 

iedarbību vai investīciju tempu un apjomus; 

4. pauž nožēlu par reāllaikā paziņotas informācijas nepietiekamību saistībā ar izmantotās 

garantijas summu; norāda, ka vairāki novērtējumi liecina par sviras efektu 14,1; aicina 

ESIF valdi publiskot reāllaika multiplikatoru un izmantot ESAO aprēķina metodi; 

5. norāda, ka uz 2017. gada 31. janvāri lielākie saņēmēji ir: absolūtās vērtības ziņā — Itālija, 

Spānija, Francija, AK un Vācija (vairāk nekā 60 % no piesaistīto investīciju kopējā 

apjoma); uz vienu iedzīvotāju — Somija, Īrija, Igaunija, Spānija un Itālija; savukārt IKP 

ziņā (miljonos EUR) — Igaunija, Bulgārija, Spānija, Lietuva un Portugāle; 

6. norāda, ka saskaņā ar neatkarīgu novērtējumu1 līdz 2016. gada jūnija beigām ES 15 

dalībvalstis saņēma vairāk nekā 90 % ESIF atbalsta, savukārt 13 jaunās dalībvalstis 

saņēma mazāk nekā 10 % atbalsta; pauž nožēlu par līdz šim nesabalansēto ESIF līdzekļu 

ģeogrāfisko sadalījumu un atgādina, ka trim dalībvalstīm nevajadzētu piešķirt vairāk nekā 

45 % no ESIF kopējā finansējuma infrastruktūras un inovācijas atbalsta daļā (IIW); tādēļ 

aicina ESIF valdi nepārtraukti uzraudzīt un uzlabot ģeogrāfisko tvērumu, veicinot 

līdzsvaru un uzlabojot visu dalībvalstu tautsaimniecību produktivitāti un ilgtspējību; 

                                                 
1 Neatkarīgs EY 2016. gadā veikts investīciju plāna novērtējums ir pieejams šeit: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_lv 
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7. uzskata, ka ES dotāciju apvienošana ar finanšu instrumentiem var veicināt ESIF 

papildvērtību; norāda, ka tikai 11 projekti infrastruktūras un inovācijas atbalsta daļā (IIW) 

un divi projekti MVU daļā, pārstāvot deviņas dalībvalstis, ir saņēmuši kopējo ESIF/ESI 

fondu finansējumu; mudina savlaicīgi veikt Finanšu regulas un Omnibus regulas 

pārskatīšanu, kas ļautu vienkāršot apvienotos ESI fondu un ESIF līdzekļus, lai novērstu 

konkurenci un pārklāšanos, nodrošinātu papildināmību un sekmētu papildu sinerģiju; 

8. norāda, ka 30 % ESIF finansējuma abās daļās tika izmantots MVU, 23 % enerģētikas 

nozarē (tikai 7 % energoefektivitātei), 21 % attīstībā un inovācijā, bet 10 % digitālajā 

nozarē; atgādina, ka papildvērtība ir galvenais princips, kas ir jāievēro attiecībā uz 

projektiem, lai saņemtu ESIF atbalstu, un pauž nožēlu, ka trūkst informācijas par finansēto 

projektu papildvērtību, kā arī nav pēc sīki izstrādātiem rādītājiem veikta novērtējuma; 

atgādina, ka sīki izstrādāto rādītāju kopumam ir jābūt noderīgam lēmumu pieņemšanas 

rīkam; prasa nodrošināt pārredzamību attiecībā uz punktu piešķiršanas un novērtēšanas 

sistēmu un prasa tos agrīni publicēt, tiklīdz ir pabeigta projekta novērtēšana; uzsver, ka 

pirms atbalsta piešķiršanas ir jāpanāk projektu pilnīga atbilstība papildvērtības kritērijam 

un jāveic atbilstīga uzticamības pārbaudes procedūra; turklāt uzskata, ka būtu jāuzlabo 

nozaru diversifikācija; 

9. uzsver, ka pašreizējā papildvērtības definīcija ir jāpārskata, lai tā būtu saprotamāka un 

efektīvāka; uzskata, ka papildvērtību varētu labāk novērtēt, ja Investīciju komiteja darītu 

pieejamu katra ESIF finansētā projekta riska profilu; atgādina, ka pašreizējais regulējums 

radīja iespējas projektiem, ar kuriem saistītais risks ir zemāks nekā EIB īpašo darbību 

minimālais risks; aicina EIB nodrošināt īstenu papildvērtību un uzskata, ka ESIF būtu 

jāfinansē tikai tie projekti, kurus EIB pretējā gadījumā uzskatītu par nepieņemamiem 

tādēļ, ka šie projekti pēc to būtības ir riskanti, un uzskata, ka, izmantojot ESIF, 

nevajadzētu pārorientēt projektus piemēram, attiecībā uz plašo ESIF atbalstu projektiem 

enerģētikas, enerogefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu jomā, kam papildus ir 

bijis vērojams atbilstīgs parasto EIB investīciju samazinājums minētajās nozarēs; aicina 

nodrošināt lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību, nodrošinot par EIB finansētajiem 

projektiem apkopoto finanšu datu publiskošanu; 

10. uzsver nepieciešamību palielināt to resursu proporcionālo īpatsvaru, kas tiek piešķirti 

ilgtermiņa projektiem, piemēram, telesakaru tīkliem vai salīdzinoši riskantām 

tehnoloģijām, kas ir raksturīgi jaunām un progresīvām tehnoloģijām; norāda, ka šādas 

investīcijas platjoslas infrastruktūrā, 5G, kiberdrošībā, tradicionālās ekonomikas 

digitalizācijā, mikroelektronikā un augstas veiktspējas skaitļošanā (HPC) varētu vēl vairāk 

mazināt digitālo plaisu; 

11. pauž nožēlu par to, ka, lai gan tādās nozarēs kā kosmosa izpēte vai emisiju mazināšanas 

tehnoloģijas nepieciešamo investīciju veidam būtu jāatbilst ESIF prasībām, līdz šim tikai 

daži projekti šajās nozarēs ir finansēti ESIF ietvaros, un uzskata, ka ESIF būtu jāpielāgo 

atbilstoši šo nozaru ierobežotajām iespējām; 

12. uzskata, ka gadījumos, kad reģionā, kurā projekts tiek īstenots vai kurā darbojas saņēmējs, 

ir zems attīstības līmenis, ir svarīgi to ņemt vērā kā papildu riska faktoru, jo ESIF mērķis 

ir piešķirt līdzekļus augsta riska projektiem;  

13. lai uzlabotu ESIF darbības rādītājus gan valsts, gan reģionālajā līmenī, uzsver 

nepieciešamību pastiprināt sadarbību starp EIB, ESIF vadību un valsts un reģionālo 
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attīstību veicinošajām bankām vai iestādēm; 

14. tomēr norāda, ka valsts vai reģionālo attīstību veicinošās bankas vai veicinošās iestādes 

nav vienādā mērā uzsākušas darbību visās dalībvalstīs un ka to ierobežotais ģeogrāfiskais 

tvērums rada papildu šķēršļus ESIF ģeogrāfiskā pārklājuma ziņā; uzskata, ka valsts vai 

reģionālo attīstību veicinošo banku vai iestāžu izveidei vajadzētu būt svarīgai dalībvalstu 

un ESIF prioritātei, lai pievērstos reģioniem, kuriem nepieciešams atbalsts; aicina EIB un 

Komisiju nodrošināt to, lai valsts un reģionālo attīstību veicinošās bankas vai iestādes 

būtu viena no Eiropas Investīciju konsultāciju centra (EIKC) galvenajām prioritātēm un 

lai dalībvalstīm tiktu sniegta nepieciešamā zinātība un tehniskā palīdzība; aicina Komisiju 

mudināt un atbalstīt valsts attīstību veicinošo banku izveidi reģionos, kuros ir maz šo 

banku, lai stimulētu maza mēroga projektus un uzlabotu reģionālo un nozaru 

diversifikāciju; 

15. aicina EIB nepārvērst procentu likmi līdzekļiem, kas tiek piešķirti aizdevuma veidā, par 

atturošu faktoru un par slogu saņēmējiem, ņemot vērā to, cik svarīgi ir piešķirt līdzekļus 

projektiem un reģioniem ar augstu riska pakāpi; aicina EIB arī uzlabot pārredzamību 

attiecībā uz procentu likmi un komisijas maksu, ko pieprasa par ESIF projektiem visā 

Savienībā, un nodrošināt, ka tās neveicina diskrimināciju dažādu saņēmēju kategoriju vai 

dažādu reģionu starpā; 

16. uzsver, ka EIKC ir būtiska nozīme veiksmīgas ESIF darbības nodrošināšanā; atzīmē tā 

daudzsološo darbības sākumu, bet ar bažām norāda, ka līdz šim tas nevarēja pilnvērtīgi 

darboties; uzsver, ka EIKC būtu jānodrošina līdzekļi vismaz EUR 20 000 000 apmērā 

katru gadu, kas ir nepieciešami, lai segtu tā izmaksas un lai tas varētu īstenot un paplašināt 

savu darbību un pakalpojumu sniegšanu; turklāt uzsver, ka ir svarīgi pēc iespējas ātri 

atrisināt personāla nepietiekamības problēmu, lai EIKC varētu uzņemties visu tam 

uzticēto uzdevumu un pienākumu izpildi;  

17. aicina EIKC paplašināt savu klātbūtni tajās valstīs, kuras saskārušās ar grūtībām ESIF 

izmantošanā un kurām trūkst administratīvās spējas, lai varētu radīt dzīvotspējīgus 

projektus, jo īpaši kohēzijas valstīs; turklāt aicina EIKC dot īpašus padomus, lai sniegtu 

atbalstu dažiem konkrētiem projektiem visur, kur ir liela nevēlēšanās uzņemties risku, vai 

visur, kur risks tiek sadalīts starp investoriem (piemēram, pārrobežu/starptautiskos 

projektos un ilgtermiņa infrastruktūru/ienākumus gūstošos projektos); 

18. aicina EIKC sadarboties ar attiecīgām valstu iestādēm, lai panāktu līdzsvarotāku 

ģeogrāfisko un nozares tvērumu; uzsver, ka EIKC ir svarīgs pienākums integrēt ESIF 

vietējā līmenī, un EIKC vienas pieturas aģentūras nozīmi tehnisko un finansiālo 

konsultāciju sniegšanā projektu noteikšanai, sagatavošanai un izstrādei, kā arī tā misiju 

aktīvi apkopot maza mēroga projektus un izveidot investīciju platformas; uzsver, ka šie 

uzdevumi nav pietiekami labi izpildīti un tuvākajā laikā ir jāpastiprina centieni to 

īstenošanai; 

19. norāda, ka investīciju platformām ir nepieciešams vairāk laika, lai tās sāktu darboties; 

uzsver to nozīmi vairāku tāda paša veida mazāku projektu apkopošanā vai apvienošanā un 

pārrobežu projektu sekmēšanā; 

20. atgādina, ka viens no ESIF mērķiem bija stimulēt maza mēroga, novatoriskus un riskantus 

projektus, cita starpā tos apvienojot ar investīciju platformu starpniecību lielākās kopās, 
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kurām ir vieglāk piesaistīt investīcijas; aicina EIKC paredzēt decentralizētu reģionālo 

kopu izveidi, lai labāk pielāgotos attiecīgās nozares vai reģiona īpašo vajadzību 

risināšanai, piemēram, lielākas energoefektivitātes nodrošināšanai Dienvidaustrumeiropā; 

21. aicina EIB pastiprināt tās padomdevēja lomu un aicina Komisiju uzlabot savus 

komunikācijas un informācijas izplatīšanas centienus, lai palielinātu ESIF izmantošanas 

intensitāti visās dalībvalstīs un reģionos; pauž nožēlu par to, ka daudzas ieinteresētās 

personas joprojām nav informētas par ESIF, tā sniegtajām iespējām vai veidiem, kā 

pieteikties ESIF atbalstam; turklāt norāda, ka dažos gadījumos līdzekļu saņēmēji nav 

apzinājušies to, ka tie jau izmanto atbalstu no ESIF, jo īpaši sakarā ar pārredzamības 

trūkumu finanšu starpnieka dēļ, kurš nav informējis saņēmējus par ESIF atbalstu; uzskata, 

ka informācijas trūkums par ESIF atbalsta pieejamību, kā arī faktisko ESIF atbalsta 

saņēmēju neinformētība rada zaudētas iespējas ES; tādēļ uzsver nepieciešamību uzlabot 

saziņu un īstenot informētības veicināšanas kampaņas; 

22. prasa visās dalībvalstu valodās tulkot visus informatīvos materiālus un finansēšanas 

procedūrā ietvertos materiālus, lai tādējādi veicinātu informētību un piekļuvi vietējā 

līmenī; 

23. pauž nožēlu par to, ka saistībā ar ESIF 2015.–2020. gada laikposmā tika samazinātas 

vairākas budžeta pozīcijas, kas negatīvi ietekmēja tādas programmas kā „Apvārsnis 2020” 

un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments; uzskata, ka saistībā ar DFS 

pārskatīšanu jautājums par šo budžeta deficītu būtu no jauna jāizvērtē un ka ESIF būtu 

jāfinansē, izmantojot tādus avotus, kas būtu neatkarīgi no jau apstiprinātām ES 

programmām; prasa Komisijai šajā sakarībā iesniegt pilnīgu līdzekļu atmaksāšanas 

grafiku, sākot ar DFS pārskatīšanu; 

24. atgādina, ka ir svarīgi pievērst uzmanību finanšu instrumentiem, kas nodrošina 

finansējumu ESIF paplašināšanai (ESIF II); uzskata, ka ar ESIF finansējumu nevajadzētu 

aizstāt citu ES finansējuma avotu, piemēram, ESI fondu, EISI un „Apvārsnis 2020”, 

dotācijas; aicina Komisiju noteikt alternatīvus finansējuma avotus jebkādai turpmākai 

darbības laika pagarināšanai;  

25. uzsver, ka vērtēšanas rādītāju kopuma piemērošanā ESIF darbību atlasei ir jānodrošina 

pārredzamība, jo īpaši pieejama, precīza un atjaunināta informācija par papildvērtību un 

lēmumu pieņemšanas procesu ES garantijas piešķiršanai; aicina EIB publicēt visu 

informāciju par ietekmes novērtējumu rezultātiem saistībā ar Eiropas Investīciju projektu 

portālā (EIPP) veiktajām darbībām, norādot katra finansētā projekta pievienoto vērtību un 

papildvērtību; uzskata, ka EIB vajadzētu publicēt statistikas datus atsevišķi par katru 

finansētu projektu, tostarp ESIF aizdevumiem, kas veikti, izmantojot finanšu starpniekus, 

ex ante un ex post novērtējumu par katru projektu ar skaidrojumu par izmantotajiem 

atlases un novērtēšanas rādītājiem un kritērijiem; visbeidzot, uzskata, ka ir jāpublicē 

objektīvi dati par darbvietām, kas tiešā vai netiešā veidā izveidotas, izmantojot ESIF; 

mudina Komisiju palielināt EIPP iespējas un pamanāmību;  

26. uzskata, ka, pirms pieņemt ierosināto ESIF termiņa pagarinājumu, būtu bijis vēlams veikt 

padziļinātāku izpēti un papildus izvērtēt sākotnējo ESIF regulu; sagaida, ka šā ziņojuma 

secinājumi, jo īpaši attiecībā uz reģionālo diversifikāciju, nozaru diversifikāciju, 

papildvērtību, vadības un investīciju komitejas izmantotā projektu atlases procesa 

pārredzamību, un Revīzijas palātas ieteikumi tiks pienācīgi ņemti vērā regulas, ar ko 
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pagarina ESIF darbības ilgumu, galīgajā izstrādē. 
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