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PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2015)0236 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds ***I 

Eiropas Parlamenta 2015. gada 24. jūnija normatīvā rezolūcija par 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 (COM(2015)0010 – 

C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2015)0010), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 172. un 

173. pantu, 175. panta 3. daļu un 182. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 

ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0007/2015), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu2, 

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 9. jūnija vēstulē pausto apņemšanos 

apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 

294. panta 4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas kopīgās 

sanāksmes, kas rīkotas saskaņā ar Reglamenta 55. pantu,  

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, 

Budžeta kontroles komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju 

aizsardzības komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Lauksaimniecības un lauku 

                                                 
1  2015. gada 19. marta atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). 
2  2015. gada 16. aprīļa atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). 



attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas un Konstitucionālo jautājumu 

komitejas atzinumus (A8-0139/2015), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. apstiprina Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas iekļauts 

šīs rezolūcijsa pielikumā un tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, L 

sērijā, kopā ar galīgo leģislatīvo aktu; 

3. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas iekļauti šīs rezolūcijas pielikumā un tiks 

publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, L sērijā, kopā ar galīgo leģislatīvo 

aktu; 

4. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 



P8_TC1-COD(2015)0009 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 24. jūnijā, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/... par Eiropas Stratēģisko 

investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju 

projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2015/1017.) 



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

1. Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums par 

sadalījumu pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 

„Eiropas Parlaments, Padome un Komisija vienojas, ka ESIF finansēšanai neizmantos 

šādas budžeta pozīcijas: „Progresīvas pētniecības stiprināšana Eiropas Pētniecības 

padomē", "Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības” un „Izcilības izplatīšana 

un dalības paplašināšana”. Pārpalikumu, kas veidotos, ja rezervi izmantotu vairāk, nekā 

tas piedāvāts Komisijas priekšlikumā, no jauna iekļaus citās pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020” budžeta pozīcijās, proporcionāli Komisijas ierosinātajiem 

samazinājumiem. Indikatīvais sadalījums ir izklāstīts ESIF regulas I pielikumā.” 

2. Komisijas paziņojums par 2016. gada budžeta projektu 

„Komisija analizēs to, kā līdzekļu piešķiršana ESIF no dažādām pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020” budžeta pozīcijām varētu ietekmēt attiecīgo programmu efektīvu 

īstenošanu, un attiecīgā gadījumā sagatavos Savienības 2016. gada vispārējā budžeta 

projekta grozījumu vēstuli, lai pielāgotu sadalījumu pamatprogrammas „Apvārsnis 

2020” budžeta pozīcijām.”  

3. Komisijas paziņojums par vienreizējo iemaksu izpratni saistībā ar ESIF 

iniciatīvu Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanas nolūkā 

„Neskarot Padomes prerogatīvas saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) 

īstenošanu, ja pašas dalībvalstis vai valsts attīstību veicinošas bankas, kas klasificētas 

vispārējās valdības sektorā vai kas darbojas dalībvalsts vārdā, veic vienreizējas 

iemaksas ESIF vai tematiskajās vai daudzvalstu investīciju platformās, kuras izveidotas 

Investīciju plāna īstenošanai, tad šādas dalībvalstu iemaksas principā būtu jāuzskata par 

vienreizējiem pasākumiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/97 5. panta un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1467/97 3. panta nozīmē.” 


