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PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2017)0478 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana ***I 

Eiropas Parlamenta 2017. gada 12. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un 

(ES) 2015/1017 attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšanu, 

kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu 

ieviešanu (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0597), 

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

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

tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0375/2016), 

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 15. decembra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2016. gada 7. decembra atzinumu2, 

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar 

Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2017. gada 8. novembra vēstulē 

pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas 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 

apspriedes saskaņā ar Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un 

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

                                                 
1  OV C 75, 10.3.2017., 57. lpp. 
2  OV C 185, 9.6.2017., 62. lpp. 



Budžeta kontroles komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Reģionālās 

attīstības komitejas atzinumus (A8-0198/2017), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā; 

3. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 

aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt 

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

dalībvalstu parlamentiem. 

 

  



P8_TC1-COD(2016)0276 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 12. decembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko Regulas (ES) Nr. 

1316/2013 un (ES) 2015/1017 groza attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda 

termiņa pagarināšanu, kā arī minētā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra 

tehnisku uzlabojumu ieviešanu 

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

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/2396.) 

 

  



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

Komisijas paziņojums par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 

programmas palielināšanu par EUR 225 miljoniem 

Saskaņā ar politisko vienošanos starp Eiropas Parlamentu un Padomi par Eiropas Stratēģiskā 

investīciju fonda (ESIF) 2.0 finansējumu, no EISI finanšu instrumentiem pārdalīs 

EUR 275 miljonus, kas ir par EUR 225 miljoniem mazāk, salīdzinot ar Komisijas 

priekšlikumu. 

Komisija apstiprina, ka tiks pārskatīts EISI programmas finanšu plāns, lai atspoguļotu 

attiecīgo palielinājumu EUR 225 miljonu apmērā. 

Ikgadējās budžeta procedūras ietvaros 2019.–2020. gadam Komisija iesniegs attiecīgus 

priekšlikumus, lai nodrošinātu šīs summas optimālu sadalījumu EISI programmas ietvaros. 


