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ĪSS PAMATOJUMS 

Kohēzijas politika ir galvenā ES politika attiecībā uz investīcijām reālajā ekonomikā, un šīs 

politikas mērķis ir ekonomikas izaugsme, konkurētspēja, darbvietu radīšana, ES iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošana, kā arī ilgtspējīga attīstība ilgtermiņā. Kohēzijas politika kopā ar 

Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, kuru budžets ir aptuveni EUR 500 miljardi, 

ieskaitot dalībvalstu līdzfinansējumu un ar dotāciju un finanšu instrumentu palīdzību 

piesaistītās investīcijas, ir ES galvenais instruments stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 

sasniegšanai gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes jomā. 

 

Līdz 2015. gada februāra beigām pieņemot 226 programmas kopsummā par 

EUR 256 miljardiem, investīcijas tiek virzītas uz ekonomikas konkurētspējas palielināšanu, 

pētniecības stiprināšanu, tehnoloģiju attīstību un inovāciju, uzņēmējdarbības un tās vides 

uzlabošanu, bezdarba un sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī uz to, lai veicinātu pāreju uz 

zema oglekļa dioksīda emisiju līmeņa ekonomiku. Atlikušajās 122 programmās, kuras ir 

paredzēts pieņemt līdz 2015. gada vidum, galvenā uzmanība arī tiks veltīta reāla IKP 

pieauguma nodrošināšanai, pastiprinot konkurētspēju visos ES reģionos. Ar Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) palīdzību ES rada jaunu instrumentu, kura mērķis ir 

nākamajos trīs gados mobilizēt papildu investīcijas vismaz EUR 315 miljardu apmērā, 

panākot publisko līdzekļu maksimālu ietekmi un piesaistot privātās investīcijas. ESIF 

izmantos tikai to projektu finansēšanai, kuri sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko vērtību, 

kuriem ir augsts riska un ienesīguma profils un kuri ir ekonomiski un tehniski dzīvotspējīgi, 

un tā sākotnējais budžets būs EUR 21 miljards (EUR 5 miljardi no EIB un EUR 16 miljardi 

no Savienības budžeta), ko ar privātām investīcijām, dalībvalstu banku un attīstību veicinošo 

banku līdzfinansējumu un finanšu inženierijas palīdzību palielinās līdz EUR 315 miljardiem. 

 

Būtu jāuzsver — neraugoties uz to, ka gan Eiropas strukturālie un investīciju fondi, gan ESIF 

ir instrumenti, ar ko atbalsta Eiropas pievienoto vērtību sniedzošas stratēģiskas investīcijas, 

kuras paredzētas Savienības politikas mērķu sasniegšanai, abi fondi būtiski atšķiras gan 

darbības jomas, gan mērķu ziņā. Saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulu (Regula (ES) 

Nr. 1303/2013) no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem sniedz atbalstu, izmantojot 

daudzgadu programmas, lai īstenotu Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai 

izaugsmei un katra fonda īpašos uzdevumus, ievērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 

(LESD) 174. panta pirmajā daļā izklāstītos mērķus ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 

kohēzijas jomā. Tā kā ESIF juridiskais pamats ir LESD 175. panta trešā daļa, no otras puses, 

tā mērķis ir intervence projektu līmenī, lai mobilizētu papildu investīcijas un uzlabotu 

finansējuma pieejamību, nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju. 

 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka atzinumā, ko Reģionālās attīstības komiteja sniedz 

attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Stratēģisko 

investīciju fondu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1291/2013 un Regulu (ES) Nr. 1316/2013, 

galvenā uzmanība būtu jāpievērš minēto atšķirību uzsvēršanai un tam, cik svarīgi ir 

nodrošināt instrumentu efektīvu koordināciju un mijiedarbību un novērst iespējamu 

aizstāšanu, jo ir jāpastiprina sinerģija un savstarpēji jāpalielina pievienotā vērtība. 

 

Pašreizējā kohēzijas politikas struktūra ir orientēta uz izpildi, un — lai nodrošinātu atbilstošu 

vidi attiecīgo investīciju maksimālās ietekmes panākšanai — pirms saistību uzņemšanās par 
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Eiropas strukturālo un investīciju fondu investīcijām ir jāizpilda konkrēti nosacījumi. Lai 

varētu sākt investēt, ir jābūt izpildītiem konkrētiem priekšnoteikumiem, piemēram, ir jābūt 

pārdomātām specializācijas stratēģijām vai uzņēmējdarbībai labvēlīgām reformām. Ja arī ar 

Eiropas strukturālo un investīciju fondu palīdzību un dalībvalstu apņemšanos efektīvāk 

izmantot attiecīgos līdzekļus, tiek nodrošinātas iespējas ekonomiskai un sociālai dzīvotspējai, 

var vieglāk panākt sinerģiju starp abu veidu instrumentiem, un tā būtu efektīvi jāizmanto. 

 

Tādēļ atzinuma sagatavotājs kategoriski uzstāj, ka atbalstam no Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem un ESIF jābūt papildinošam un ka viens no šiem instrumentiem nedrīkst 

izspiest otru intrumentu. Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanu reglamentē ar 

Kopīgo noteikumu regulu un ar katram fondam specifisko regulu. Tā kā ESIF nav finanšu 

instruments Finanšu regulas izpratnē, nav mehānisma, saskaņā ar kuru Eiropas strukturālie un 

investīciju fondi tiešā veidā sniedz ieguldījumu ESIF kapitālā. Tomēr pastāv iespēja Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus kombinēt ar ESIF investīcijām atsevišķu projektu līmenī, 

daļu finansējot no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un daļu — no ESIF. 

Konkrētajam projektam ir jāatbilst Eiropas strukturālo un investīciju fondu tiesiskajam 

regulējumam, jāietilpst konkrētā programmā un jāatbilst Eiropas strukturālo un investīciju 

fondu mērķiem. Turklāt Eiropas strukturālo un investīciju fondu līdzfinansējums ir iespējams, 

izmantojot investīciju platformas, kuras var būt reģionālas (dažos gadījumos pārrobežu, 

iesaistot vairākas dalībvalstis), sektorālas (viena sektora ietvaros iesaistot vairākas 

dalībvalstis) un valsts līmeņa (grupējot atsevišķus investīciju projektus vienas dalībvalsts 

teritorijā). Eiropas strukturālo un investīciju fondu pārvaldības institūcijas varētu nolemt vai 

nu investēt investīciju platformas kapitālā, vai arī piedalīties ar iemaksu instrumentā, ar kura 

palīdzību no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem finansēts finanšu instruments un 

investīciju platforma varētu kopā ar privātiem investoriem līdzinvestēt konkrētos projektos. 

 

Šajā sakarībā atzinuma sagatavotājs atbalsta īpašas kārtības noteikšanu attiecībā uz minēto 

instrumentu iespējamo kombinēšanu. Nākamajos gados tiks savākts vairāk informācijas par 

šādas kārtības piemērošanas jomu. Jebkurā gadījumā šāda īpaša kārtība būtu jānosaka 

Komisijai, pieņemot deleģētu aktu. 

 

Lai gan ESIF izmantošanā teritoriālie aspekti nav tie svarīgākie, jo pamatkritērijs ir projektu 

dzīvotspēja, no reģionālās attīstības viedokļa ir svarīgi nodrošināt ģeogrāfisko līdzsvaru visā 

Savienībā, tādējādi stiprinot ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Šajā sakarībā ir 

pārbaudīts, ka pārrobežu projekti sniedz augstu Eiropas pievienoto vērtību. 

 

No šīs perspektīvas raugoties, EIB un Komisijai būtu jāizvērtē arī ESIF investīciju 

koordinēšana ar citiem Eiropas politikas virzieniem un instrumentiem, it īpaši ar Eiropas 

strukturālajiem un investīciju fondiem, kā arī to ietekme uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

kohēziju, un jāziņo par šīs izvērtēšanas rezultātiem. Minētajā izvērtēšanā liela nozīme var būt 

Eiropas strukturālo un investīciju fondu pašreizējai izmantošanai ESIF projektos. Nākamajos 

gados Eiropas strukturālo un investīciju fondu pašreizējā izmantošana apvienojumā ar ESIF 

sniegs pieredzi projektu līmenī. 

GROZĪJUMI 

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgās Budžeta komiteju un 
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Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 172. pantu, 

173. pantu, 175. panta 3. punktu un 182. 

panta 1. punktu, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 172. pantu, 

173. pantu, 174. pantu, 175. panta 

3. punktu un 182. panta 1. punktu, 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 

novedusi pie investīciju apjoma 

pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 

to augstākā punkta 2007. gadā ir 

samazinājušās aptuveni par 15%. 

Savienība jo īpaši cieš no investīciju 

trūkuma sakarā ar tirgus nenoteiktību par 

tās ekonomikas nākotni un fiskālajiem 

ierobežojumiem dalībvalstīm. Šis 

investīciju trūkums palēnina ekonomisko 

atveseļošanos un negatīvi ietekmē darba 

vietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes 

perspektīvas un konkurētspēju. 

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 

novedusi pie investīciju līmeņa un 

zināšanu vērtības celšanas līmeņa 

pazemināšanās Savienībā. Kopš 

2007. gada, kad investīcijas sasniedza 

savu augstāko līmeni, tās ir samazinājušās 

aptuveni par 15 %, ietekmējot visus 

Eiropas reģionus un jo īpaši mazāk 

attīstītos reģionus. Visi Eiropas reģioni un 

jo īpaši tie, kurus vissmagāk skārusi krīze, 

cieš no investīciju trūkuma sakarā ar tirgus 

nenoteiktību attiecībā uz ekonomikas 

nākotni un dalībvalstīm noteiktajiem 

fiskālajiem ierobežojumiem. Šis investīciju 

trūkums palēnina ekonomikas 

atveseļošanos un negatīvi ietekmē 

darbvietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes 

perspektīvas un konkurētspēju. Tādēļ tas 

kavē Savienības stratēģijas gudrai, 

ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 

mērķu īstenošanu, kā arī reģionālo 

atšķirību mazināšanu. 
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Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 

lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 

investīciju trūkums. Strukturālās reformas 

un fiskālā atbildība ir investīciju 

stimulēšanas nepieciešamie 

priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju 

finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 

priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 

labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 

projekti palīdz veicināt nodarbinātību un 

pieprasījumu un noved pie izaugsmes 

potenciāla ilgstoša pieauguma. 

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 

lauztu burvju loku, ko rada investīciju 

trūkums un joprojām pieaugošās 

atšķirības starp reģioniem. Strukturālās 

reformas un fiskālā atbildība ir investīciju 

stimulēšanai nepieciešamie 

priekšnoteikumi, savukārt stimuli 

investīcijas veicinošas vides izveidei 

dalībvalstīs var paātrināt ekonomikas 

atveseļošanos. Līdz ar atjaunotu impulsu 

investīciju finansēšanai šie 

priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 

pozitīvas mijiedarbības loku, kurā 

investīciju projekti palīdz veicināt 

nodarbinātību un pieprasījumu un noved 

pie izaugsmes potenciāla ilgstoša 

pieauguma. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 

Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu 

izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 

noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 

izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 

iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 

banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, 

uzsākot un veicinot investīcijas Savienībā, 

daļēji tas veikts, palielinot kapitālu 2013. 

gada janvārī. Ir nepieciešama tālāka 

rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 

Savienības investīciju vajadzības un ka 

tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 

efektīvi un novirzīta pamatotu investīciju 

projektu finansēšanai. 

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 

Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu 

izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 

noteiktas stratēģijā „Eiropa 2020”, ar ko 

ieviesa pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 

integrējošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 

banka (turpmāk „EIB”) arī ir 

nostiprinājusi savu lomu investīciju 

rosināšanā un veicināšanā Savienībā, un 

daļēji tas ir veikts, 2013. gada janvārī 

palielinot kapitālu. Ir nepieciešama 

turpmāka rīcība, lai koordinētu politikas 

virzienus un instrumentus un nodrošinātu, 

ka tiek efektīvi risinātas Savienības 

vajadzības pēc investīcijām nolūkā 
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nodrošināt harmonisku attīstību un ka 

tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 

efektīvi un novirzīta dzīvotspējīgu 

investīciju projektu finansēšanai. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Investīciju vide Savienībā būtu 

jāuzlabo, likvidējot šķēršļus investīcijām, 

nostiprinot vienoto tirgu un uzlabojot 

normatīvo paredzamību. ESIF darbam, un 

investīcijām Eiropā kopumā, būtu jāgūst 

no šī papildu darba. 

(9) Investīciju vide Savienībā būtu jāuzlabo 

un jāstabilizē, likvidējot šķēršļus 

investīcijām, nostiprinot vienoto tirgu un 

uzlabojot regulatīvo paredzamību. Šim 

papildu darbam būtu pozitīvi jāietekmē 

gan ESIF darbs, gan investīcijas Eiropā 

kopumā. 

 

Grozījums Nr.  6 

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 tādu 

produktīvu un stratēģisku investīciju 

finansēšanu un īstenošanu Savienībā, 

kuras ir ekonomiski un sabiedriski 

svarīgas ilgtpsējīgas ekonomikas 

veicināšanai un kvalitatīvu darbvietu 

radīšanai, un atvieglot finansējuma 

pieejamību, jo īpaši reģionos, kuros tā ir 

strukturāli ierobežota. Paredzēts, ka 

labums no atvieglotas finansējuma 

pieejamības jo īpaši būtu jāgūst maziem un 

vidējiem uzņēmumiem, radot pienācīgu 

vidi inovatīviem jaunizveidotiem 

uzņēmumiem. Labums no šādas 

atvieglotas finansējuma pieejamības būtu 

jāgūst arī vidējas kapitalizācijas 

uzņēmumiem, kas ir uzņēmumi, kuru 

darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
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pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 

būtu jāstiprina Savienības ekonomiskā, 

sociālā un teritoriālā kohēzija. 

 

Grozījums Nr.  7 

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 stratēģiskās 

investīcijas ar augstu ekonomisko, 

sabiedrisko un ekoloģisko pievienoto 

vērtību. Šīm investīcijām vajadzētu būt 

augstas pakāpes papildināmībai un 

saskaņotībai ar citu Savienības 

instrumentu investīcijām, tādējādi gūstot 

labumu no labvēlīgas netiešās ietekmes, 

lai sasniegtu Savienības politikas mērķus 

un gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 

izaugsmes mērķus. 

 

Grozījums Nr.  8 

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, 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 

sniedz augstu ekonomisko, sociālo un 

ekoloģisko vērtību, vienlaikus arī palīdzot 

stiprināt Savienības ekonomisko, sociālo 

un teritoriālo kohēziju un tādējādi 

novēršot jaunas nelīdzsvarotības radīšanu 

starp dažādiem Savienības apgabaliem. 

ESIF jo īpaši būtu jāpievēršas projektiem, 

ar kuriem atbalsta darbvietu radīšanu, 

ilgtermiņa izaugsmi un konkurētspēju. 

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 
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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. 

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. Uzmanība būtu jāpievērš arī 

reģionu pieredzei un praksei tirgus 

instrumentu izmantošanā. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 

augstāku riska–atdeves profilu nekā 

pastāvošajiem EIB un Savienības 

instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 

vērtību papildus jau pastāvošajām 

operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 

visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 

skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 

tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 

citiem avotiem ar saprātīgiem 

nosacījumiem. 

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, 

kuriem ir augstāks riska un ienesīguma 

profils nekā pastāvošajiem EIB un 

Savienības instrumentiem, lai nodrošinātu, 

ka tiek papildinātas jau pastāvošās 

operācijas. ESIF būtu jāfinansē projekti 

visā Savienībā, īpašu uzmanību pievēršot 

mazāk attīstītiem reģioniem, ģeogrāfiski 

un demogrāfiski neizdevīgā stāvoklī 

esošiem reģioniem (tādiem kā tālākie 

reģioni, galējie ziemeļu reģioni, salas un 

kalnu reģioni), kā arī reģioniem, kuros 

raksturīgs augsts bezdarba līmenis, kas 

parasti ir finanšu krīzes visvairāk skartie 

reģioni. ESIF būtu jāizmanto tikai tad, ja 

ar saprātīgiem finanšu nosacījumiem 

pilnā apmērā nav pieejams finansējums no 

citiem avotiem, un projekta līmenī pēc 

iespējas lielākā mērā būtu jāizvairās no 

dažādo resursu savstarpējas izstumšanas 

efekta. 
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Grozījums Nr.  10 

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, 

kuras ir ekonomiski un tehniski 

dzīvotspējīgas, kuras var būt saistītas ar 

atbilstošu riska līmeni, bet kuras tajā pašā 

laikā atbilst konkrētajām ESIF 

finansējuma saņemšanas prasībām. Tādēļ 

ir jānosaka skaidri principi, kritēriji un 

nosacījumi ESIF atbalsta izmantošanai. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Projektu līmenī trešās personas var 

līdzfinansēt kopā ar ESIF individuālu 

projektu līmenī vai investīciju platformās, 

kas saistītas ar konkrētiem 

ģeogrāfiskajiem vai tematiskajiem 

sektoriem. 

(20) Dalībvalstis var izmantot Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus, lai 

piedalītos kritērijiem atbilstošu un ar ES 

garantiju atbalstītu projektu finansēšanā 

saskaņā ar mērķiem, principiem un 

noteikumiem, kas izklāstīti šiem fondiem 

piemērojamā tiesiskajā regulējumā un jo 

īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 17. decembra Regulā (ES) 

Nr. 1303/20131a (Kopīgo noteikumu 

regula), un saskaņā ar attiecīgajiem 

partnerattiecību nolīgumiem un 

programmām. Šīs pieejas elastīgumam 

būtu jāatbalsta sinerģija starp Savienības 

instrumentiem, jānodrošina pēc iespējas 

lielāka pievienotā vērtība un jāpalielina 

iespējas piesaistīt investorus tām 

investīciju jomām, uz kurām ir virzīta 

ESIF darbība. Būtu jānodrošina pilnīga 

instrumentu un investīciju savstarpējā 

papildināmība, neaizstājot saistībā ar 

Eiropas strukturālajiem un investīciju 

fondiem izstrādātos finanšu instrumentus, 

lai pēc iespējas lielākā mērā novērstu šo 
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instrumentu un investīciju savstarpējas 

izstumšanas efektu. 

 ____________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 17. decembra Regula (ES) 

Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 

un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fondu un vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu 

un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fondu (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 

kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus, lai 

palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, 

kas tiek atbalstīti ar ES garantiju. Šīs 

pieejas elastīgumam vajadzētu maksimāli 

palielināt iespējas piesaistīt investorus 

investīciju jomās, kurām pievēršas ESIF. 

(21) Projektu līmenī trešās personas var 

līdzfinansēt kopā ar ESIF individuālu 

projektu līmenī vai investīciju platformās, 

kas saistītas ar konkrētiem ģeogrāfiskiem 

vai tematiskiem sektoriem. Eiropas 

strukturālo un investīciju fondu atbalsts 

reģionālām, valsts vai sektorālām 

investīciju platformām būtu jāatļauj ar 

konkrētiem nosacījumiem, kas būtu 

jāparedz, izmantojot Komisijas deleģētos 

aktus. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) EIB būtu regulāri jāizvērtē ESIF 

atbalstītās darbības, lai izvērtētu to nozīmi, 

(25) EIB un Komisijai būtu regulāri 

jāizvērtē ESIF atbalstītās darbības, lai 
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rezultātus un ietekmi un lai noteiktu 

aspektus, kas varētu uzlabot turpmākās 

darbības. Šādiem izvērtējumiem būtu 

jāveicina pārskatbildība un ilgtspējas 

analīze. 

izvērtētu to nozīmi, rezultātus, ietekmi, kā 

arī to koordināciju, papildināmību un 

saskaņotību ar citiem Savienības politikas 

virzieniem un instrumentiem un jo īpaši 

ar atbalstu no Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem un lai noteiktu 

aspektus, kas varētu uzlabot turpmākās 

darbības. Šādiem izvērtējumiem būtu 

jāveicina pārskatbildība un ilgtspējas 

analīze. 

 

 

Grozījums Nr.  14 

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. 1291/2013, kā arī no Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta, 

ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1316/2013, 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 

(29) Lai daļēji finansētu iemaksu no 

Savienības budžeta, būtu jāsamazina 

finansējums, kas pieejams no pētniecības 

un inovācijas pamatprogrammas 

laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam 
„Apvārsnis 2020”, ko paredz Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

Nr. 1291/2013, kā arī no Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta, 

ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1316/2013. Ar šīm 

programmām tiecas sasniegt mērķus, kas 

nav ESIF mērķi. Tomēr paredzams, ka 

abu programmu finansējuma 

samazināšana, lai finansētu garantiju 

fondu, atsevišķās to attiecīgo pilnvaru 

jomās nodrošinās lielākas investīcijas, nekā 

to ir iespējams nodrošināt ar pašreizējām 

programmām. ESIF būtu jāspēj nodrošināt 

sviras efektu ES garantijai, lai palielinātu 

finansiālo ietekmi šajās pētniecības, 

izstrādes un inovācijas, kā arī transporta, 

telekomunikāciju un enerģētikas 

infrastruktūras jomās, salīdzinot ar 

situāciju, kurā resursi tiktu izlietoti, 

piešķirot dotācijas ar plānotās 

programmas „Apvārsnis 2020” un Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta 
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daļu no finansējuma, kas pašreiz 

paredzēts šīm programmām, ESIF labā. 

programmas palīdzību. Tādēļ ir lietderīgi 

daļu no šīm programmām pašlaik 

paredzētā finansējuma novirzīt ESIF. 

Jebkurā gadījumā ESIF finansējumam, 

kas paredzēts projektiem, ar kuriem 

atbalsta jaunizveidotus uzņēmumus, kā 

arī citas ar pētniecību, izstrādi un 

inovāciju saistītas darbības, būtu 

jānodrošina pievienotā vērtība reālajai 

ekonomikai. 

 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

29.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (29a) Saistībā ar DFS starpposma 

pārskatīšanu Komisijai būtu jāinformē 

budžeta izpildes apstiprinātājiestāde par 

iespējām ES garantijai novirzīt 

finansējumu, kas pieejams no 

programmām, kuras nav 

„Apvārsnis 2020”un Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instruments. 

 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

31. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 

potenciāli rentablu projektu, kuri netiek 

finansēti, jo trūkst noteiktības un 

pārredzamības attiecībā uz šādiem 

projektiem. Daudzos gadījumos tas ir 

tāpēc, ka privātajiem investoriem projekti 

nav zināmi, vai nav pietiekamas 

informācijas, lai varētu novērtēt investīciju 

riskus. Komisijai un EIB ar dalībvalstu 

atbalstu būtu jāveicina, lai tiktu izveidots 

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 

potenciāli dzīvotspējīgu projektu, kuri 

netiek finansēti, jo trūkst noteiktības un 

pārredzamības attiecībā uz šādiem 

projektiem. Nereti tas ir tāpēc, ka 

privātajiem investoriem šie projekti nav 

zināmi vai nav pietiekamas informācijas, 

lai varētu novērtēt investīciju riskus. 

Komisijai un EIB ar dalībvalstu atbalstu 

būtu jāveicina tas, lai Savienībā tiktu 
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pārredzams plānojums ar investīcijām 

piemērotiem pašreizējiem un 

turpmākajiem investīciju projektiem 

Savienībā. Šim "projektu plānojumam" 

būtu jānodrošina, ka regulāri un strukturēti 

ir publiski pieejama informācija par 

investīciju projektiem, lai nodrošinātu, ka 

investoriem ir uzticama informāciju, uz 

kuru balstoties pieņemt investīciju 

lēmumus. 

izveidota pārredzama pienācīgai 

investēšanai piemērotu pašreizējo un 

turpmāko investīciju projektu rezerve, ko 

varētu attīstīt arī ar publisko un privāto 

partnerību palīdzību. Šai projektu rezervei 

būtu jānodrošina, ka regulāri un strukturēti 

ir publiski pieejama informācija par 

investīciju projektiem, lai nodrošinātu, ka 

investoriem ir pieejama uzticama 

informācija, uz kuru balstoties pieņemt 

investīciju lēmumus. 

 

 

 

Grozījums Nr.  17 

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) Reģionālās un vietējās pārvaldes 

iestādes un ieinteresētās personas, tostarp 

reģionālās inovācijas platformas, 

reģionālās attīstības aģentūras un Eiropas 

strukturālo un investīciju fondu pārvaldes 

institūcijas, ir ļoti svarīgs avots 

informācijai par pašreizējām un 

turpmākām investēšanas iespējām. Tādēļ 

dalībvalstīm būtu jāapsver savs 

ieguldījums, vienlaikus izveidojot un 

veicinot projektu rezerves valsts, 

reģionālās, pārrobežu un 

makroreģionālās nozīmes projektiem. 

Komisijas un EIB sagatavotajā 

informācijā būtu jānorāda saites uz 

attiecīgajām valsts projektu rezervēm. 

 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 

Eiropas pilsoņu priekšā, EIB būtu regulāri 

jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 

par to, kas paveikts, un par ESIF ietekmi. 

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 

Eiropas Savienības iedzīvotāju priekšā, 

EIB un Komisijai būtu regulāri jāziņo 

Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai par progresu, kas 

panākts saistībā ar ESIF, un par ESIF 

ietekmi. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

1. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. pants 1. pants 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds Eiropas Stratēģisko investīciju fonds 

1. Komisija slēdz līgumu ar Eiropas 

Investīciju banku (EIB) par Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda ("ESIF") 

izveidi. 

1. Komisija slēdz līgumu ar Eiropas 

Investīciju banku (turpmāk „EIB”) par 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda 

(turpmāk „ESIF”) izveidi, kuru iesniedz 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

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 nolīgums"). 

ESIF mērķis ir atbalstīt konkurētspējīgas 

un efektīvas investīcijas Savienībā un 

nodrošināt lielāku un pieejamāku 

finansējumu uzņēmumiem, tostarp 

jaunizveidotiem uzņēmumiem, kuros ir 

līdz 3000 darbinieku, jo īpaši mazajiem un 

vidējiem uzņēmumiem, šajā nolūkā 

nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju 

(turpmāk „ESIF līgums”). 

 1.a Komisija un EIB nodrošina, ka 

atbalsts no ESIF ir savienojams ar citiem 

Savienības politikas virzieniem un 

instrumentiem un papildina tos, veicinot 

arī ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 

kohēzijas mērķa sasniegšanu. 

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 

dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 

piekrišanu ESIF nolīgumam var 

pievienoties arī citas trešās personas, 

2. ESIF līgumam var pievienoties 

dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 

piekrišanu ESIF līgumam var pievienoties 

arī citas trešās personas, tostarp valsts 
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tostarp valstu attīstības bankas vai 

publiskas aģentūras, kas pieder vai ko 

kontrolē dalībvalstis, un privātā sektora 

vienības. 

attīstību veicinošas bankas vai publiskas 

aģentūras, kas pieder dalībvalstīm vai 

atrodas to kontrolē, reģionālās un vietējās 

pārvaldes iestādes un privātā sektora 

vienības. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

1.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a pants 

 Definīcijas 

 Šajā regulā piemēro šādas definīcijas: 

 (1) „investīciju platforma” ir projektu 

grupas finansēšanai izveidots 

līdzfinansēšanas mehānisms, kas var būt 

juridiski reģistrēta īpašam nolūkam 

dibināta sabiedrība, pārvaldīts konts vai 

līgums. Investīciju platforma var būt 

reģionāla (iesaistot vairākas dalībvalstis 

un/vai reģionus), valsts līmeņa 

(apvienojot vienā grupā atsevišķus 

investīciju projektus kādas dalībvalsts 

teritorijā) vai sektorāla (iesaistot vairākas 

dalībvalstis vienā sektorā); 

 (2) „trešā persona” ir publiska vai privāta 

institūcija, kas nav ne Komisija, ne EIB 

un kas ar esošo investoru piekrišanu var 

veikt tiešu iemaksu ESIF un piedalīties tā 

pārvaldes institūcijā, tostarp dalībvalstis, 

valsts attīstību veicinošas bankas vai 

publiskas aģentūras, kuras pieder 

dalībvalsīm vai atrodas to kontrolē, 

privātā sektora vienības un vienības ārpus 

Savienības; 

 (3) „papildināmība” nozīmē to, ka 

projektu līmenī, cik vien iespējams, tiek 

novērsts izstumšanas efekts starp ESIF un 

pārējiem Savienības vai privātajiem 

līdzekļiem un ESIF tiek izmantots tikai 

tad, ja ar saprātīgiem nosacījumiem pilnā 

apmērā nav pieejams finansējums no 
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citiem avotiem. 
 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – 1. un 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas 

Investīciju konsultāciju centru ("EIKC") 

Eiropas Investīciju bankā. EIKC mērķis ir 

izmantot par pamatu esošos EIB un 

Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 

sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 

projektu apzināšanā, sagatavošanā un 

izstrādē un darbotos kā vienotu tehnisko 

konsultāciju centrs projektu finansēšanā 

Savienībā. Tas ietver arī atbalstu saistībā ar 

tehniskās palīdzības izmantošanu projektu 

strukturēšanā, novatorisku finanšu 

instrumentu izmantošanu, publiskā un 

privātā sektora partnerības izmantošanu 

un, vajadzības gadījumā, konsultācijas par 

attiecīgajiem ES likumdošanas 

jautājumiem. 

2. ESIF līgums paredz Eiropas Investīciju 

konsultāciju centra (turpmāk „EIKC”) 

izveidi EIB ietvaros. EIKC sniedz atbalstu, 

ņemot vērā dalībvalstu specifiku un 

konkrētās vajadzības. Tā mērķis ir 

izmantot par pamatu esošos EIB un 

Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 

sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 

projektu apzināšanā, sagatavošanā un 

pilnveidošanā, un darboties kā vienotam 

tehnisko konsultāciju centram saistībā ar 

projektu finansēšanu ESIF ietvaros. Tas 

ietver arī atbalstu saistībā ar tehniskās 

palīdzības izmantošanu projektu 

strukturēšanā, novatorisku finanšu 

instrumentu izmantošanu, publiskā un 

privātā sektora partnerības izmantošanu, kā 

arī vajadzības gadījumā un neskarot 

Komisijas kompetenci pārraudzīt 

Savienības tiesību aktu īstenošanu, 

konsultācijas par attiecīgajiem ES 

likumdošanas jautājumiem. 

 

Lai sasniegtu šo mērķi, EIKC izmanto EIB, 

Komisijas, valsts attīstības banku un 

Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

pārvaldošo iestāžu ekspertzināšanas.  

Lai sasniegtu šo mērķi, EIKC izmanto EIB, 

Komisijas, tehniskās palīdzības ekspertu, 

valsts un reģionālo attīstību veicinošu 

banku, vietējo un reģionālo pārvaldes 

iestāžu un ieinteresēto personu, tostarp 

reģionālo inovācijas platformu, Eiropas 

strukturālo un investīciju fondu pārvaldes 

institūciju un uzraudzības komiteju, kā 

arī reģionālās attīstības aģentūru 

speciālās zināšanas. 
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Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF 

pārvalda Valde, kas nosaka stratēģisku 

ievirzi, stratēģisko aktīvu izvietojumu un 

darbības politikas un procedūras, tostarp 

investīciju politiku projektiem, ko ESIF 

var atbalstīt, un ESIF riska profilu saskaņā 

ar mērķiem, kas noteikti 5. panta 2. 

punktā. Valde ievēl vienu no saviem 

locekļiem par priekšsēdētāju. 

1. ESIF līgumā paredz, ka ESIF pārvalda 

Valde, kas saskaņā ar 5. panta 2. punktā 

noteiktajiem mērķiem nosaka stratēģisko 

ievirzi, stratēģisko aktīvu piešķiršanu un 

darbības politiku un procedūras, tostarp 

investīciju politiku projektiem, kurus var 

atbalstīt no ESIF, un ESIF riska profilu. 

Minētajā procesā Valde ņem vērā 

nepieciešamību novērst ģeogrāfisku 

koncentrāciju. Valde ievēl vienu no 

saviem locekļiem par priekšsēdētāju. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF ir 

Investīciju komiteja, kas ir atbildīga par 

potenciālo operāciju izpēti saskaņā ar ESIF 

investīciju politikām un par ES garantijas 

atbalsta apstiprināšanu operācijām saskaņā 

ar 5. pantu, neatkarīgi no to ģeogrāfiskās 

atrašanās vietas. 

5. ESIF līgumā nosaka, ka Eiropas 

stratēģisko investīciju fondam ir 

Investīciju komiteja, kas ir atbildīga par 

potenciālo operāciju izpēti saskaņā ar ESIF 

investīciju politikām un par ES garantijas 

atbalsta apstiprināšanu operācijām saskaņā 

ar 5. pantu. 

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 vispusīgas speciālās 

zināšanas, tostarp reģionālajā attīstībā, un 

tos ieceļ Valde uz atjaunojamu trīs gadu 

termiņu. 

Investīciju komitejas lēmumus pieņem ar 

vienkāršu balsu vairākumu. 

Investīciju komitejas lēmumus pieņem ar 

vienkāršu balsu vairākumu. 
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Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Lai panāktu vispārēju saskaņotu 

attīstību Savienībā, Investīciju komiteja 

ņem vērā Savienības ekonomiskās, 

sociālās un teritoriālās kohēzijas 

stiprināšanas mērķi un nepieļauj 

nelīdzsvarotības palielināšanos starp 

reģioniem. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 1. daļa  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. ES garantiju piešķir EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām, ko apstiprinājusi 3. 

panta 5. punktā minētā Investīciju 

komiteja, vai EIF finansējumam, lai veiktu 

EIB finansēšanas un investīciju operācijas 

saskaņā ar 7. panta 2. punktu. Attiecīgās 

darbības atbilst Savienības politikām un 

atbalsta jebkuru no šādiem vispārīgajiem 

mērķiem: 

2. ES garantiju piešķir EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām, ko apstiprinājusi 

3. panta 5. punktā minētā Investīciju 

komiteja, vai EIF finansējumam, lai veiktu 

EIB finansēšanas un investīciju operācijas 

saskaņā ar 7. panta 2. punktu. Visas 

attiecīgās operācijas atbilst Savienības 

politikas virzieniem, kā arī Savienības 

stratēģijai gudrai, ilgtspējīgai un 

integrējošai izaugsmei, un ar tām atbalsta 

jebkuru no šādiem vispārīgajiem mērķiem: 

(a) infrastruktūras attīstība, tostarp 

transporta jomā, jo īpaši rūpniecības 

centros; enerģētika, jo īpaši enerģijas 

starpsavienojumi; digitālā infrastruktūra; 

(a) infrastruktūras attīstība, tostarp 

transporta un pārrobežu savienojumu 

jomā, jo īpaši rūpniecības un tūrisma 

centros; enerģētika, jo īpaši enerģijas 

starpsavienojumi un atjaunojamā 

enerģija; digitālā infrastruktūra; 

(b) investīcijas izglītībā un apmācībā, 

veselības aprūpē, pētniecībā un attīstībā, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijās 

un inovācijās; 

(b) investīcijas izglītībā un apmācībā, 

sociālajā iekļaušanā, veselības 

aizsardzībā, pētniecībā un izstrādē, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijā 

un inovācijā, kā arī jūras nozaru 

izaugsmē; 

(c) atjaunojamo energoresursu ekspansija (c) atjaunojamās enerģijas ekspansija un 
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un enerģijas un resursu efektivitāte; enerģijas un resursu efektivitāte; 

(d) infrastruktūras projekti vides, dabas 

resursu, pilsētvides attīstības un sociālajās 

jomās; 

(d) infrastruktūras projekti vides, dabas 

resursu, pilsētvides attīstības un sociālajā 

jomā, tostarp vajadzības gadījumā sociālo 

mājokļu jomā, kā arī sabiedrisko 

pakalpojumu jomā; 

(e) finansiāla atbalsta sniegšana 

sabiedrībām, kas minētas 1. panta 1. 

punktā, tostarp apgrozāmā kapitāla riska 

finansējums. 

(e) finansiāla atbalsta sniegšana 1. panta 

1. punktā minētajiem uzņēmumiem, 

tostarp apgrozāmā kapitāla riska 

finansēšana. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Attiecīgās operācijas veicina tā 

reģiona ilgtermiņa ilgtspējīgu attīstību, 

kurā tās tiek veiktas. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 

kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus, lai 

palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, 

kuros EIB veic investīcijas ar ES garantijas 

atbalstu. 

4. Dalībvalstis var izmantot Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus, lai 

palīdzētu finansēt kritērijiem atbilstošus 

projektus, kuros EIB veic investīcijas ar ES 

garantijas atbalstu saskaņā ar mērķiem, 

principiem un noteikumiem, kas izklāstīti 

šiem fondiem piemērojamā tiesiskajā 

regulējumā, kā arī ar attiecīgajiem 

partnerattiecību nolīgumiem un 

programmām. Tiek nodrošināta 

koordinācija, papildināmība, saskaņotība 

un sinerģija. Tā pati izdevumu pozīcija 

saņem atbalstu tikai no viena avota. 
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Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 4.a punkts (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 

17. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 

nosaka papildu īpašo kārtību, kādā 

Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

atbalstu EIB finansētiem projektiem 

kombinē ar ES garantijas atbalstu, tostarp 

kārtību šo fondu līdzdalībai saistībā ar 

investīciju platformām. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 4.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.b Lai nodrošinātu, ka visas investīcijas, 

kas saņem ESIF atbalstu, veicina 

ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

kohēziju Savienībā, Komisija, EIB un 

dalībvalstis nodrošina, ka, veicot šīs 

investīcijas, tiek ņemta vērā to ietekme 

reģionālā līmenī, kā arī ietekme uz 

ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

kohēziju un tiek veicināta sinerģija un 

efektīva koordinācija starp ESIF un 

Eiropas strukturālajiem un investīciju 

fondiem. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

9. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. pants 9. pants 

Eiropas investīciju projektu plānojums Eiropas investīciju projektu rezerve 
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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 

saskaņā ar 3. panta 5. punktu. 

1. Komisija un EIB ar dalībvalstu atbalstu 

veicina pārredzamas pašreizējo un 

potenciālo turpmāko investīciju projektu 

rezerves izveidi Savienībā. Šī rezerve 

neskar gala projektus, kas atlasīti atbalstam 

saskaņā ar 3. panta 5. punktu. Atlasot 

projektus, ņem vērā to pievienoto vērtību 

ekonomiskās un sociālās ilgtspējas ziņā. 

 1.a Dalībvalstis izmanto reģionālo un 

vietējo pārvaldes iestāžu un ieinteresēto 

personu, tostarp reģionālo inovācijas 

platformu, attīstības aģentūru un Eiropas 

strukturālo un investīciju fondu pārvaldes 

institūciju speciālās zināšanās kā avotu 

informācijai par pašreizējām un 

turpmākām investēšanas iespējām un 

tendencēm. 

2. Komisija un EIB izstrādā, atjaunina un 

izplata, regulāri un strukturēti, 

informāciju par pašreizējām un 

turpmākajām investīcijām, kas ievērojami 

palīdz sasniegt ES politikas mērķus. 

2. Komisija un EIB regulāri un strukturēti 

izstrādā, atjaunina un izplata visu pieejamo 

informāciju par pašreizējām un 

turpmākajām investīcijām, kas ievērojami 

veicina ES politikas mērķu sasniegšanu. 

Eiropas Parlaments šajā sakarībā var 

pieprasīt Komisijai un EIB turpmāku 

skaidrojumu. 

3. Dalībvalstis izstrādā, atjaunina un 

izplata, regulāri un strukturēti, 

informāciju par pašreizējiem un 

turpmākajiem investīciju projektiem to 

teritorijā. 

3. Dalībvalstis un vajadzības gadījumā 

reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes 
regulāri un strukturēti izstrādā, atjaunina 

un izplata informāciju par pašreizējiem un 

turpmākajiem investīciju projektiem to 

teritorijā. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. EIB, ja nepieciešams sadarbībā ar EIF, 

katru gadu ziņo Eiropas Parlamentam un 

Padomei par EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām. Ziņojums ir 

publiski pieejams, un tajā iekļauj: 

2. EIB, vajadzības gadījumā sadarbojoties 

ar EIF, katru gadu ziņo Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai par EIB finansēšanas 

un investīciju operācijām. Ziņojums ir 
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publiski pieejams, un tajā iekļauj: 

(a) novērtējumu par EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām operācijas, nozares, 

valsts un reģionālā līmenī, un to atbilstību 

šai regulai, kā arī novērtējumu par EIB 

finansēšanas un investīciju operāciju 

sadali starp 5. panta 2. punkta mērķiem; 

(a) EIB finansēšanas un investīciju 

operāciju izvērtējumu operācijas, nozares, 

valsts un reģionālā līmenī un to atbilstību 

šai regulai, kā arī izvērtējumu tam, kā EIB 

finansēšanas un investīciju operācijas ir 

sadalītas starp 5. panta 2. punkta mērķiem; 

 (-a) projektu aprakstu, ja atbalsts no 

Eiropas strukturālajiem un investīciju 

fondiem tiek kombinēts ar atbalstu no 

EFSI, un no katra avota izdarīto iemaksu 

kopējo summu; 

 (-aa) Eiropas pievienotās vērtības 

novērtējumu un izvērtējumu tam, kā 

ESIF ir veicinājis Savienības politikas 

mērķu, jo īpaši gudras, ilgtspējīgas un 

integrējošas izaugsmes mērķu, 

sasniegšanu; 

(b) papildu vērtības novērtējumu, privātā 

sektora resursu mobilizāciju, aplēsto un 

faktisko rezultātu, iznākumu un ietekmi 

EIB finansēšanas un investīciju 

operācijām apkopotā veidā; 

(b) pievienotās vērtības, privātā sektora 

resursu mobilizācijas, EIB finansēšanas 

un investīciju operāciju aplēsto un 

faktisko rezultātu, iznākuma un ietekmes 

izvērtējumu apkopotā veidā; 

(c) novērtējumu par finansiālo labumu, 

kas pārvests labuma guvējiem no EIB 

finansēšanas un investīciju operācijām 
apkopotā veidā; 

(c) EIB finansēšanas un investīciju 

operāciju rezultātā saņemtā finansiālā 

ieguvuma novērtējumu apkopotā veidā; 

(d) EIB finansēšanas un investīciju 

operāciju kvalitātes novērtējumu; 

(d) EIB finansēšanas un investīciju 

operāciju kvalitātes, tostarp sasniegto 

rezultātu, izvērtējumu; 

(e) detalizētu informāciju par ES garantijas 

izmantošanu; 

(e) detalizētu informāciju par ES garantijas 

izmantošanu; 

(f) ESIF finanšu pārskatus. (f) ESIF finanšu pārskatus. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Panta 2. punkta b) apakšpunktā 

minētajā ziņojumā Komisija analizē to, kā 
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ESIF ir veicinājis Savienības stratēģijas 

gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 

izaugsmei īstenošanu, tā saskaņotību ar 

citiem Savienības politikas virzieniem un 

instrumentiem, kā arī ESIF operāciju 

ietekmi uz ekonomisko, sociālo un 

teritoriālo kohēziju. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Ja saskaņā ar šīs Regulas 5. panta 

4. punktu Eiropas strukturālie un 

investīciju fondi tiek izmantoti tādu 

kritērijiem atbilstošu projektu 

līdzfinansēšanai, kuros EIB investē, 

izmantojot ES garantijas atbalstu, 

dalībvalstis sniedz informāciju par šo 

iemaksu atbilstoši ziņošanas 

pienākumam, kas noteikts Kopīgo 

noteikumu regulas 50. panta 5. punktā un 

52. panta 2. punkta d) apakšpunktā. 
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Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra 

Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, 

Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, 

Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, 

Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James 

Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver 

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

klāt galīgajā balsošanā 

Daniela Aiuto 

 
 


