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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju  un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju iekļaut ziņojumā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a Vērš uzmanību uz to, ka likumdošanas 
priekšlikumā minētais finansējums ir tikai 
orientējoša norāde likumdevējai iestādei 
un šo summu nevar precīzi noteikt, kamēr 
nav panākta vienošanās par regulu, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam;

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b Atgādina par Parlamenta 2011. gada 
8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu 
nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu 
shēmu (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai1;
vēlreiz uzsver, ka nākamajā DFS ir 
jāparedz pietiekami daudz papildu 
resursu, lai Savienība spētu īstenot 
pašreizējās politikas prioritātes un veikt 
Lisabonas līgumā noteiktos jaunos 
uzdevumus, kā arī reaģēt uz 
neparedzētiem notikumiem; norāda — pat 
tad, ja nākamās DFS resursi 
salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni tiktu 
palielināti vismaz par 5 %, Savienības 
saskaņotos mērķus un saistības un 
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Savienības solidaritātes principu būtu 
iespējams īstenot tikai ierobežotā apmērā;
prasa Padomei, ja tā šai pieejai nepiekrīt, 
skaidri norādīt, no kurām politikas 
prioritātēm vai projektiem tā varētu 
pilnībā atteikties, neraugoties uz to 
apliecināto Eiropas pievienoto vērtību;

______________

1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai kopējā tīkla ietvaros finansētu 
infrastruktūras projektus pārrobežu 
reģionos, ir jāpanāk spēcīga sinerģija 
starp Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta (ESI) un 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
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instrumentu finansētu transporta projektus 
transporta pamattīklā tajās dalībvalstīs, kas 
ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda. Komisijai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 
no Kohēzijas fonda, sagatavot projektus, 
lai vislielākā prioritāte tiktu piešķirta valsts 
piešķīrumiem saskaņā ar Kohēzijas fondu.

instrumentu finansētu transporta projektus 
transporta pamattīklā tajās dalībvalstīs, kas 
ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda. Komisijai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 
no Kohēzijas fonda, un attiecīgā gadījumā 
jāstiprina to administratīvā spēja 
pienācīgi sagatavot projektus, lai vislielākā 
prioritāte tiktu piešķirta valsts 
piešķīrumiem saskaņā ar Kohēzijas fondu, 
kā arī lai atbalstītu šo valstu pieteikšanos 
visām dalībvalstīm pieejamā finansējuma 
(EUR 21,7 miljardi) saņemšanai, cik vien 
iespējams nodrošinot ģeogrāfisko 
līdzsvaru.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Ir nepieciešamas vairākas īstenošanas 
metodes, kam savukārt vajadzīgas 
atšķirīgas finansēšanas likmes, lai kāpinātu 
Savienības finansiālā atbalsta izmantošanas 
lietderību un ietekmi, sekmētu privātā 
sektora ieguldījumus un ievērotu atsevišķu 
projektu specifiskās vajadzības.

(25) Ir nepieciešamas vairākas īstenošanas 
metodes, kam savukārt vajadzīgas 
atšķirīgas finansēšanas likmes un dažādi 
finanšu instrumenti, lai kāpinātu 
Savienības finansiālā atbalsta izmantošanas 
lietderību un ietekmi, sekmētu privātā 
sektora ieguldījumus un ievērotu atsevišķu 
projektu specifiskās vajadzības.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai gan lielāko daļu ieguldījumu, kas 
nepieciešami saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 
2020", var nodrošināt tirgi un regulatīvie 
pasākumi, finansējuma rašana ir tik 
sarežģīts uzdevums, ka būs nepieciešama 
publiskā sektora iesaistīšanās un 
Savienības atbalsts, kas izpaudīsies kā 

(34) Lai gan lielāko daļu ieguldījumu, kas 
nepieciešami saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 
2020”, var nodrošināt tirgi un regulatīvie 
pasākumi, finansējuma rašana ir tik 
sarežģīts uzdevums, ka būs nepieciešama 
publiskā sektora iesaistīšanās un 
Savienības atbalsts, kas izpaudīsies kā 
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piešķīrumi un inovatīvi finanšu 
instrumenti. Finanšu instrumenti būtu 
jāizmanto atbilstīgi specifiskām tirgus 
vajadzībām saskaņā ar Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
mērķiem, un ar tiem nedrīkstētu izspiest no 
tirgus privāto finansējumu. Pirms lēmuma 
pieņemšanas par finanšu instrumentu 
izmantošanu Komisijai būtu jāveic ex-ante 
novērtējums par šiem instrumentiem.

piešķīrumi un inovatīvi finanšu 
instrumenti. Finanšu instrumenti būtu 
jāizmanto atbilstīgi specifiskām tirgus 
vajadzībām saskaņā ar Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
mērķiem, tiem būtu jāpapildina citi 
pieejamie finansēšanas pasākumi un ar 
tiem nedrīkstētu izspiest no tirgus privāto 
finansējumu. Pirms lēmuma pieņemšanas 
par finanšu instrumentu izmantošanu 
Komisijai būtu jāveic ex-ante novērtējums 
par šiem instrumentiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Stratēģijā "Eiropa 2020" Komisija 
apņēmās Savienības finanšu instrumentus 
izmantot saskaņotas finansēšanas
stratēģijas ietvaros, kas apvieno Savienības 
un valstu publisko un privāto finansējumu 
infrastruktūrai. Pamatā ir doma, ka daudzos 
gadījumos neapmierinošu stāvokli 
ieguldījumu jomā un tirgus nepilnības var 
efektīvāk novērst ar finanšu instrumentiem, 
nevis piešķīrumiem.

(36) Stratēģijā „Eiropa 2020” Komisija 
apņēmās Savienības finanšu instrumentus 
izmantot saskaņotas finansēšanas 
stratēģijas ietvaros, kas apvieno Savienības 
un valstu publisko un privāto finansējumu 
infrastruktūrai. Pamatā ir doma, ka daudzos 
gadījumos neapmierinošu stāvokli 
ieguldījumu jomā un tirgus nepilnības var 
efektīvāk novērst ar finanšu instrumentiem, 
nevis piešķīrumiem, palielinot budžeta 
izdevumu sviras efektu un kāpinot 
multiplikācijas efektu privātā sektora 
finansējuma piesaistīšanas ziņā. Tas ir 
īpaši svarīgi, ņemot vērā grūtības saņemt 
kredītus, publisko finanšu ierobežotību un 
nepieciešamību atbalstīt Eiropas 
ekonomikas atlabšanu. Finanšu 
instrumenti, kas balstīti uz tirgus 
pieprasījumu, būs noderīgi projektiem, 
kuriem ir līdzīgas finansēšanas 
vajadzības, un, pateicoties nozaru 
savstarpējai sinerģijai, tiem būtu 
jānodrošina lielāki ieguvumi tirgus 
ietekmes, administrācijas efektivitātes un 
resursu izmantošanas ziņā.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments piedāvātu finanšu 
instrumentus, lai veicinātu privātā sektora 
ieguldītāju un finanšu iestāžu ilgtspējīgu 
piedalīšanos ieguldījumos infrastruktūrā.
Lai finanšu instrumenti būtu pietiekami 
pievilcīgi privātajam sektoram, tie jāveido 
un jāievieš, pienācīgi ņemot vērā 
vienkāršošanas un administratīvā sloga 
samazināšanas vajadzības, tajā pašā laikā ir 
jāparedz pietiekama elastība, lai elastīgi 
varētu reaģēt uz apzinātajām vajadzībām 
pēc finansējuma. Veidojot šos 
instrumentus, būtu jāņem vērā pieredze, 
kas gūta, ieviešot finanšu instrumentus 
2007.–2013. gada daudzgadu finanšu 
shēmas ietveros, piem., aizdevumu 
garantiju instrumentu TEN-T projektiem 
(LGTT), riska dalīšanas finanšu 
mehānismu (RSFF) un 2020. gada Eiropas 
Fondu enerģētikai, klimata pārmaiņām un 
infrastruktūrai (fonds „Marguerite”).

(37) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments piedāvātu finanšu 
instrumentus, lai veicinātu privātā sektora 
ieguldītāju un finanšu iestāžu ilgtspējīgu 
piedalīšanos ieguldījumos infrastruktūrā.
Lai finanšu instrumenti būtu pietiekami 
pievilcīgi privātajam sektoram, tie jāveido 
un jāievieš, pienācīgi ņemot vērā 
vienkāršošanas un administratīvā sloga 
samazināšanas vajadzības, tajā pašā laikā ir 
jāparedz pietiekama elastība, lai elastīgi 
varētu reaģēt uz apzinātajām vajadzībām 
pēc finansējuma. Veidojot šos 
instrumentus, būtu jāņem vērā pieredze, 
kas gūta, ieviešot finanšu instrumentus 
2007.–2013. gada daudzgadu finanšu 
shēmas ietveros, piem., aizdevumu 
garantiju instrumentu TEN-T projektiem 
(LGTT), riska dalīšanas finanšu 
mehānismu (RSFF), 2020. gada Eiropas 
Fondu enerģētikai, klimata pārmaiņām un 
infrastruktūrai (fonds „Marguerite”) un 
stratēģijā „Eiropa 2020” paredzēto 
projektu obligāciju iniciatīvu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai veicinātu to saņēmēju 
diversifikāciju nozaru griezumā, kas saņem 
atbalstu ar finanšu instrumentiem, un lai 
sekmētu pakāpenisku ģeogrāfisku 
diversifikāciju dalībvalstīs, Komisija 
partnerībā ar EIB iesaistīsies kopīgās 
iniciatīvās (piem., Eiropas PPP
konsultāciju centrs (EPEC) un "Jaspers"), 
ar kuru starpniecību palīdzēs dalībvalstīm 

(39) Lai veicinātu to saņēmēju 
diversifikāciju nozaru griezumā, kas saņem 
atbalstu ar finanšu instrumentiem, un lai 
sekmētu ģeogrāfisku diversifikāciju 
dalībvalstīs, turklāt īpaši pievēršoties 
dalībvalstīm, kuras ir tiesīgas saņemt 
Kohēzijas fonda atbalstu, Komisija 
partnerībā ar EIB iesaistīsies kopīgās 
iniciatīvās (piem., Eiropas PPP 
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sagatavot to projektu sarakstu, kam varētu 
piešķirt finansējumu.

konsultāciju centrs (EPEC) un „Jaspers”), 
ar kuru starpniecību palīdzēs dalībvalstīm 
sagatavot to projektu sarakstu, kam varētu 
piešķirt finansējumu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Komisijai būtu jāveic termiņa 
vidusposma un ex post novērtējumi, lai 
izvērtētu finansējuma efektivitāti, 
izmantošanas lietderību un to, kā tas 
ietekmē mehānisma vispārīgo mērķu un 
stratēģijas "Eiropa 2020" prioritāšu
sasniegšanu.

(43) Komisijai būtu jāveic termiņa 
vidusposma un ex post novērtējumi, lai 
izvērtētu dažādo finansiālā atbalsta veidu
efektivitāti, izmantošanas lietderību, 
ietekmi uz instrumenta vispārīgo mērķu
sasniegšanu, un kopīgu interešu 
projektiem piesaistīto publisko un privāto 
ieguldījumu kopējo apmēru, kas palielina 
ieguldījumus stratēģijas „Eiropa 2020”
prioritāšu īstenošanā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 
sektora ieguldījumi kopējas ieinteresētības
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopējas ieinteresētības projektos izdarīti, 

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu tā, lai projektiem varētu izmantot 
dažādu instrumentu kombinācijas, un 
izmantojot sinerģiju starp nozarēm; To, kā 
izdodas sasniegt šo mērķi, mērīs pēc tā, cik 
lieli ir publiskā un privātā sektora 
ieguldījumi kopīgu interešu projektos un jo 
īpaši pēc tā, cik lieli publiskā un privātā 
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izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu;

sektora ieguldījumi kopīgu interešu
projektos izdarīti, izmantojot finanšu 
instrumentus saskaņā ar šo regulu;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) palīdzēt atbalstīt projektus, kuri 
nodrošina Eiropas pievienoto vērtību un 
lielas priekšrocības sabiedrībai, bet 
nesaņem pienācīgu finansējumu tirgū.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērst šaurās vietas un iztrūkstošos 
posmus, kā rezultativitāti mēra pēc jaunu 
un uzlabotu pārrobežu savienojumu skaita 
un novērstu šauro vietu skaita transporta 
maršrutos, kas saņēmuši Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalstu;

i) novērst šaurās vietas un iztrūkstošos 
posmus gan transporta infrastruktūrās,
gan to savienojumpunktos vietās kur 
jāšķērso robeža, šā mērķa rezultativitāti
mērot pēc jaunu un uzlabotu pārrobežu 
savienojumu skaita un novērstu šauro vietu 
skaita transporta maršrutos, kas saņēmuši 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta atbalstu;

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta īstenošanai no 
2014. līdz 2020. gadam ir 
EUR 50 000 000 000. Summu starp 

1. Finansējums Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta īstenošanai no 
2014. līdz 2020. gadam ir 
EUR 50 000 000 000, kas 
XX/XX/2013. gada Iestāžu nolīguma starp 
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3. pantā minētajām nozarēm sadala šādi: Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju 
par sadarbību budžeta jautājumos un 
pareizu finanšu pārvaldību 17. punkta 
nozīmē ir galvenais atsauces punkts 
budžeta iestādei ikgadējās budžeta 
procedūras laikā. Summu starp 3. pantā 
minētajām nozarēm sadala šādi:

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) transports: EUR 31 694 000 000, no 
kuriem EUR 10 000 000 000 pārnes no 
Kohēzijas fonda, lai izmantotu saskaņā ar 
šo regulu dalībvalstīs, kuras ir tiesīgas 
saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda;

a) transports: EUR 31 694 000 000, no 
kuriem EUR 10 000 000 000 pārnes no 
Kohēzijas fonda, lai izmantotu saskaņā ar 
šo regulu tikai tajās dalībvalstīs, kuras ir 
tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas 
fonda;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta finansējums var segt 
izdevumus, kas saistīti ar sagatavošanas, 
pārraudzības, kontroles, revīzijas un 
novērtēšanas darbībām, kas vajadzīgas 
programmas pārvaldībai un tās mērķu 
sasniegšanai, jo īpaši par pētījumiem, 
ekspertu sanāksmēm, ciktāl tās saistītas ar 
šīs regulas vispārējiem mērķiem, par 
izdevumiem par informācijas apmaiņai 
paredzētiem IT tīkliem un par visiem 
citiem tehniskā un administratīvā atbalsta 
izdevumiem, kas radušies Komisijai, 
pārvaldot programmu.

Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta finansējums var segt
administratīvās izmaksas un izdevumus, 
kas saistīti ar sagatavošanas, pārraudzības, 
kontroles, revīzijas un novērtēšanas 
darbībām, kuras vajadzīgas programmas 
pārvaldībai un tās mērķu sasniegšanai, jo 
īpaši par pētījumiem, ekspertu sanāksmēm, 
ciktāl tās saistītas ar šīs regulas vispārējiem 
mērķiem, par izdevumiem par informācijas 
apmaiņai paredzētiem IT tīkliem un par 
visiem citiem tehniskā un administratīvā 
atbalsta izdevumiem, kas radušies 
Komisijai, pārvaldot programmu.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc termiņa vidusposma novērtēšanas 
saskaņā ar 26. panta 1. punktu Komisija 
var apropriācijas pārnest starp 1. punktā 
minētajiem piešķiršanas sektoriem, 
izņemot EUR 10 000 000 000, kas pārnesti 
no Kohēzijas fonda, lai finansētu transporta 
nozares projektus dalībvalstīs, kas tiesības
saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda.

3. Pēc termiņa vidusposma novērtēšanas 
saskaņā ar 26. panta 1. punktu Komisija 
var ierosināt apropriācijas pārnest starp 
1. punktā minētajiem piešķiršanas 
sektoriem, izņemot EUR 10 000 000 000, 
kas pārnesti no Kohēzijas fonda, lai 
finansētu transporta nozares projektus 
dalībvalstīs, kas tiesīgas saņemt atbalstu no 
Kohēzijas fonda, neierobežojot budžeta 
lēmējiestādes pilnvaras ikgadējā budžeta 
procedūrā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Transporta nozarē tikai darbības, kas 
sekmē kopējas ieinteresētības projektus 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXXX/2012 
[TEN-T vadlīnijas], un programmas 
atbalsta darbības ir tiesīgas uz atbalstu kā 
ES finansiālo atbalstu iepirkumu un 
finanšu instrumentu veidā saskaņā ar šo 
regulu. Savienības finansiālo atbalstu 
dotāciju veidā ir tiesīgas saņemt tikai šādas 
darbības:

2. Transporta nozarē tikai darbības, kas 
sekmē kopīgu interešu projektus saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T 
vadlīnijas], un programmas atbalsta 
darbības ir tiesīgas uz atbalstu kā ES 
finansiālo atbalstu iepirkumu un finanšu 
instrumentu veidā saskaņā ar šo regulu. Lai 
nodrošinātu iespējami optimālu 
ģeogrāfisko līdzsvaru arī finanšu 
instrumentu izmantojumā, jo īpaši veicot 
1. punktā minētās programmas atbalsta 
darbības, Komisija vajadzības gadījumā 
sniedz administratīvu atbalstu, lai 
stiprinātu dalībvalstu spēju izstrādāt 
pienācīgus projektus šādu instrumentu 
izmantojumam. Savienības finansiālo 
atbalstu dotāciju veidā ir tiesīgas saņemt 
tikai šādas darbības:

Grozījums Nr. 19
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) darbības jauno tehnoloģiju un 
inovācijas atbalstam visos transporta 
veidos.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
9.pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Priekšlikumus var iesniegt viena vai 
vairākas dalībvalstis, starptautiskas 
organizācijas, kopuzņēmumi vai 
dalībvalstīs reģistrēti publiski vai privāti 
uzņēmumi vai struktūras.

1. Priekšlikumus var iesniegt viena vai 
vairākas dalībvalstis, starptautiskas 
organizācijas, kopuzņēmumi, piemēram, 
Eiropas teritoriālās sadarbības grupa, vai 
dalībvalstīs reģistrēti publiski vai privāti 
uzņēmumi vai struktūras.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) iekšzemes transporta savienojumi ar
ostām un lidostām, darbības dzelzceļa 
kravu pārvadājumu trokšņa samazināšanai, 
modernizējot pašreizējo ritošo sastāvu, kā 
arī ostu un multimodālu platformu 
attīstīšana: Savienības finansiālais atbalsts 
nepārsniedz 20% no attiecināmajām 
izmaksām.

ii) iekšzemes transporta savienojumi ar 
ostām un lidostām, darbības dzelzceļa 
kravu pārvadājumu trokšņa samazināšanai, 
modernizējot pašreizējo ritošo sastāvu, ostu 
un multimodālu platformu attīstīšana, kā 
arī darbības jauno tehnoloģiju un 
inovāciju atbalstam visos transporta 
veidos: Savienības finansiālais atbalsts 
nepārsniedz 20% no attiecināmajām 
izmaksām.

Grozījums Nr. 22
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Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) līdzfinansējuma apjomu var palielināt 
līdz ne vairāk kā 80% darbībām, kas, 
pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 
XXXX/2012 [Energoinfrastruktūras 
vadlīnijas] 15. panta 2. punkta a) 
apakšpunktā minētajiem pierādījumiem, 
nodrošina lielu energoapgādes drošību 
reģionālā vai Savienības mērogā vai 
stiprina Savienības solidaritāti, vai ietver 
ļoti inovatīvus risinājumus.

(b) līdzfinansējuma apjomu var palielināt 
līdz ne vairāk kā 80 % darbībām, kas, 
pamatojoties uz Regulas (ES) 
Nr. XXXX/2012 [Energoinfrastruktūras 
vadlīnijas] 15. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētajiem pierādījumiem, 
nodrošina lielu energoapgādes drošību 
reģionālā vai Savienības mērogā vai 
stiprina Savienības solidaritāti, vai ietver 
ļoti inovatīvus risinājumus, jo īpaši 
atjaunojamo energoresursu jomā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šiem īpašajiem uzaicinājumiem piemēro 
transporta nozarei piemērojamos 
noteikumus saskaņā ar šo regulu. Īstenojot 
šos uzaicinājumus, pēc iespējas lielāku 
prioritāti piešķir projektiem, kuros ievēroti 
valsts piešķīrumi saskaņā ar Kohēzijas 
fondu.

2. Šiem īpašajiem uzaicinājumiem piemēro 
transporta nozarei piemērojamos 
noteikumus saskaņā ar šo regulu. Lai 
nodrošinātu iespējami optimālu 
ģeogrāfisko līdzsvaru, Komisija, īstenojot 
šos uzaicinājumus, atbalsta dalībvalstis, 
kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda 
finansējumu, un vajadzības gadījumā 
stiprina to administratīvo spēju pienācīgi 
izstrādāt projektus ar mērķi nodrošināt, 
ka pēc iespējas lielāku prioritāti piešķir 
projektiem, kuros ievēroti valsts piešķīrumi 
saskaņā ar Kohēzijas fondu, taču arī lai 
atbalstītu šo dalībvalstu pieteikšanos 
EUR 21,7 miljardu finansējumam, kas 
pieejams visām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
11. pants – 3.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs, 
kas tiesīgas saņemt finansējumu no 
Kohēzijas fonda, pārnestie līdzekļi tiktu 
pieprasīti maksimāli intensīvi, īpaša 
vērība tiek veltīta programmu atbalsta 
darbībām atbilstoši šai regulai, kuru 
mērķis ir ar ESI projektu sagatavošanu 
un īstenošanu saistīto valsts pārvaldes 
iestāžu un civildienesta institucionālās 
veiktspējas un darbības efektivitātes 
kāpināšana.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) aizdevumi un/vai garantijas, ko realizē 
ar riska dalīšanas instrumentiem, tostarp 
projektu obligāciju kvalitātes uzlabošanas 
mehānismu, kurus emitē finanšu iestāde no 
saviem līdzekļiem, bet kam Savienība 
paredz piešķīrumu uzkrājumiem un/vai 
kapitāla sadalei;

(b) aizdevumi un/vai garantijas, ko realizē 
ar riska dalīšanas instrumentiem, tostarp
projektu obligāciju kvalitātes uzlabošanas 
mehānismu, atbalstot atsevišķus projektus 
vai projektu portfeļus, kurus emitē finanšu 
iestāde no saviem līdzekļiem, bet kam 
Savienība paredz piešķīrumu uzkrājumiem 
un/vai kapitāla sadalei;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pasākumus, ko atbalsta, izmantojot 
finanšu instrumentus, izraugās pieteikumu 
iesniegšanas kārtībā un ievērojot 
nozariskas diversifikācijas principu 
atbilstīgi 3. un 4. pantam, kā arī 
pakāpenisku ģeogrāfisku diversifikāciju 

1. Pasākumus, ko atbalsta, izmantojot 
finanšu instrumentus, ja visi pārējie 
aspekti ir līdzvērtīgi, izraugās pieteikumu 
iesniegšanas kārtībā un ievērojot 
nozariskas diversifikācijas principu 
atbilstīgi 3. un 4. pantam, kā arī 
ģeogrāfisku diversifikāciju starp 
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starp dalībvalstīm. dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finanšu instrumenti tiecas saglabāt
Savienības budžeta nodrošināto aktīvu 
vērtību. Tie var nest saprātīgu peļņu, lai 
sasniegtu citu partneru vai ieguldītāju 
mērķus.

3. Finanšu instrumenti tiecas palielināt
Savienības budžeta izdevumu sviras 
efektu, piesaistot papildu resursus no 
publiskiem un privātiem ieguldītājiem. Tie 
var nest saprātīgu peļņu, lai sasniegtu citu 
partneru vai ieguldītāju mērķus.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Finanšu instrumentus var kombinēt ar 
dotācijām, kas finansētas no Savienības 
budžeta, tostarp saskaņā ar šo regulu.

4. Var savstarpēji kombinēt dažādus
finanšu instrumentu veidus un/vai
kombinēt tos ar dotācijām, kas finansētas 
no Savienības budžeta, tostarp saskaņā ar 
šo regulu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2018. gada vidum 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā sasniegti visu pasākumu mērķi
(rezultātu un ietekmes līmenī), cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Eiropas 
pievienotā vērtība, ņemot vērā iespējamo 
lēmumu par pasākumu atjaunošanu, 
grozīšanu vai apturēšanu. Bez tam 
novērtējumā aplūko arī vienkāršošanas 

1. Ne vēlāk kā līdz 2017. gada vidum 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā sasniegti visu pasākumu mērķi
(rezultātu un ietekmes līmenī), cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Eiropas 
pievienotā vērtība, ņemot vērā iespējamo 
lēmumu par pasākumu atjaunošanu, 
grozīšanu vai apturēšanu. Bez tam 
novērtējumā aplūko arī vienkāršošanas 
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iespējas, iekšējo un ārējo konsekvenci, to, 
vai visi mērķi vēl aizvien ir būtiski, kā arī 
to, kā pasākumi nāk par labu Savienības
prioritātēm — gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Tajā ņem vērā 
rezultātus novērtējumiem par iepriekšējo 
pasākumu ilgtermiņa ietekmi.

iespējas, iekšējo un ārējo konsekvenci, to, 
vai visi mērķi vēl aizvien ir būtiski, kā arī 
to, kā pasākumi nāk par labu Savienības
prioritātēm — gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei, tostarp aplūkojot 
arī ietekmi uz ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju. Tajā ņem vērā
rezultātus novērtējumiem par iepriekšējo 
pasākumu ilgtermiņa ietekmi. Turklāt 
Komisija novērtējumā analizē turpmāk 
veicamos pasākumus, kas uzlabotu 
Savienības līdzekļu izmantošanas 
efektivitāti, kā arī palielinātu ieguldījumu 
apmēru prioritārajos projektos. 
Novērtējumā cita starpā izskata iespējas, 
kā finanšu instrumentus padarīt vēl 
pievilcīgākus plašākam ilgtermiņa 
ieguldītāju lokam, tostarp publiskā 
sektora ieguldītājiem, un kā paplašināt to 
projektu klāstu, kuri tiesīgi saņemt 
finansējumu, un iespēju attīstīt pašu 
kapitāla instrumentus Savienības 
infrastruktūras finansēšanai.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
26. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Instrumentā ņem vērā stratēģijā 
„Eiropa 2020” paredzētās projektu 
obligāciju iniciatīvas neatkarīgo vispārējo 
novērtējumu, kas tiks veikts 2015. gadā. 
Balstoties uz šo novērtējumu, Komisija 
novērtē stratēģijas „Eiropa 2020” 
projektu obligāciju iniciatīvas nozīmi un 
efektivitāti ieguldījumu apmērā 
palielināšanā prioritārajiem projektiem 
un Savienības izdevumu lietderības 
palielināšanā. Pamatojoties uz 
novērtējumu un izvērtējot visus 
iespējamos risinājumus, Komisija apsver 
iespēju ierosināt attiecīgas izmaiņas 
regulējumā, tostarp tiesību aktu izmaiņas, 
it īpaši, ja prognozētā tirgus atsaucība nav 
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apmierinoša vai ja pietiekamā apjomā 
kļūst pieejami alternatīvi avoti ilgtermiņa 
parāda finansēšanai.
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