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Grozījums Nr. 46
Yannick Jadot

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) LESD 209. pants kopā ar LESD 
208. pantu paredz, ka Eiropas Investīciju 
banka atbilstīgi tās Statūtiem palīdz 
īstenot pasākumus, kas nepieciešami 
Savienības sadarbības politikas 
īstenošanai attīstības jomā.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz EKT 2008. gada 6. novembra spriedumu lietā Nr. C-155/07 Parlaments pret 
Padomi par EIB pienākumiem, kas izriet no Līguma.

Grozījums Nr. 47
Yannick Jadot

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Papildus reģionālajiem pieļaujamajiem 
apjomiem fakultatīvas pilnvaras 
EUR 2 000 000 000 apmērā jāaktivizē un 
jāpiešķir kā summa, kura paredzēta EIB 
finansēšanas darījumu atbalstam jomās, kas 
saistītas ar klimata pārmaiņu mazināšanu 
un adaptāciju klimata pārmaiņām, visos 
reģionos, uz kuriem attiecas pilnvaras. 
EIB, cieši sadarbojoties ar Komisiju, varētu 
izmantot tās pieredzi un resursus, lai 
atbalstītu valsts iestādes un privāto sektoru 
cīņā pret klimata pārmaiņām un pēc 
iespējas lietderīgākā pieejamā finansējuma 
izmantošanā. Saistībā ar klimata pārmaiņu 
mazināšanas un adaptācijas projektiem EIB 

(8) Papildus reģionālajiem pieļaujamajiem 
apjomiem fakultatīvas pilnvaras 
EUR 2 000 000 000 apmērā jāaktivizē un 
jāpiešķir kā summa, kura paredzēta EIB 
finansēšanas darījumu atbalstam jomās, kas 
saistītas ar klimata pārmaiņu mazināšanu 
un adaptāciju klimata pārmaiņām 
atsevišķās valstīs un tajās valstīs, uz 
kurām attiecas pilnvaras īstenot klimata 
saistības saskaņā ar ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām
procesu. EIB, cieši sadarbojoties ar 
Komisiju, varētu izmantot tās pieredzi un 
resursus, lai atbalstītu valsts iestādes un 
privāto sektoru cīņā pret klimata 
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resursi, ja iespējams, jāpapildina ar 
koncesijas līdzekļiem, kas ir pieejami no 
ES budžeta, efektīvi un konsekventi 
apvienojot piešķīrumus un aizdevumus, kas 
paredzēti klimata pārmaiņu pasākumu 
finansēšanai ES ārējās palīdzības 
kontekstā. 

pārmaiņām un pēc iespējas lietderīgākā 
pieejamā finansējuma izmantošanā. 
Saistībā ar klimata pārmaiņu mazināšanas 
un adaptācijas projektiem EIB resursi, ja 
iespējams, jāpapildina ar koncesijas 
līdzekļiem, kas ir pieejami no ES budžeta, 
efektīvi un konsekventi apvienojot 
piešķīrumus un aizdevumus, kas paredzēti 
klimata pārmaiņu pasākumu finansēšanai 
ES ārējās palīdzības kontekstā. 
Fakultatīvās pilnvaras netiks uzskatītas 
par ES vai tās dalībvalstu ieguldījumu 
tūlītējā atbalsta fondos, par kuriem 
vienojās UNFCCC Pušu konferencē
Kopenhāgenā 2009. gada decembrī.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka ar EIB darbībām jāpalīdz valstīm, kas ir tiesīgas pretendēt uz 
finansējumu, ievērot saistības klimata pārmaiņu jomā. Tā kā EIB finansējums tiks piešķirts 
aizdevumu veidā, to nevar uzskatīt par ES vai tās dalībvalstu ieguldījumu, lai pildītu saistībā 
ar UNFCCC dotos finanšu solījumus. 

Grozījums Nr. 48
George Sabin Cutaş

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai uzlabotu pilnvaru saskaņotību, 
nodrošinātu, ka EIB ārējās finansēšanas 
darbības ir vairāk vērstas uz ES politikas 
atbalstīšanu, un lai saņēmēji gūtu 
maksimālu labumu, ar šo lēmumu jānosaka 
horizontāli augsta līmeņa mērķi (pilnvaru 
ietvaros) attiecībā uz EIB finansēšanas 
darījumiem visās valstīs, kas ir tiesīgas 
pretendēt uz finansējumu, balstoties uz EIB 
salīdzinoši stiprajām pusēm jomās, kurās tā 
sevi ir sekmīgi pierādījusi. Tādējādi visos 
reģionos, uz kuriem attiecas šis lēmums, 
EIB jāfinansē projekti jomās, kas saistītas 

(11) Lai uzlabotu pilnvaru saskaņotību, 
nodrošinātu, ka EIB ārējās finansēšanas 
darbības ir vairāk vērstas uz ES politikas 
atbalstīšanu, un lai saņēmēji gūtu 
maksimālu labumu, ar šo lēmumu jānosaka 
horizontāli augsta līmeņa mērķi (pilnvaru 
ietvaros) attiecībā uz EIB finansēšanas 
darījumiem visās valstīs, kas ir tiesīgas 
pretendēt uz finansējumu, balstoties uz EIB 
salīdzinoši stiprajām pusēm jomās, kurās tā 
sevi ir sekmīgi pierādījusi. Tādējādi visos 
reģionos, uz kuriem attiecas šis lēmums, 
EIB jāfinansē projekti jomās, kas saistītas 
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ar klimata pārmaiņu mazināšanu un 
adaptāciju tām, sociālās un ekonomikas 
infrastruktūras jomās (jo īpaši transporta, 
enerģētikas, tai skaitā atjaunojamo 
energoresursu, energoapgādes drošības, 
vides infrastruktūras, tai skaitā 
ūdensapgādes un kanalizācijas, jomās, kā 
arī informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) jomā) un vietējā privātā 
sektora attīstības jomā, it īpaši atbalstot 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU).
Šajās jomās EIB finansēšanas darījumu 
pamatmērķim jābūt reģionālai integrācijai 
starp partnervalstīm, tostarp 
pirmspievienošanās valstu, kaimiņvalstu un 
ES ekonomiskajai integrācijai.

ar klimata pārmaiņu mazināšanu un 
adaptāciju tām, sociālās un ekonomikas
infrastruktūras jomās (jo īpaši transporta, 
enerģētikas, tai skaitā atjaunojamo 
energoresursu, energoapgādes drošības, 
vides infrastruktūras, tai skaitā 
ūdensapgādes un kanalizācijas, jomās, kā 
arī informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) jomā) un vietējā privātā 
sektora attīstības jomā, it īpaši atbalstot 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). 
Jāatceras, ka, uzlabojot MVU piekļuvi 
kapitālam, ir iespējams būtiski veicināt 
ekonomikas attīstību un bezdarba 
novēršanu. Šajās jomās EIB finansēšanas 
darījumu pamatmērķim jābūt reģionālai 
integrācijai starp partnervalstīm, tostarp 
pirmspievienošanās valstu, kaimiņvalstu un 
ES ekonomiskajai integrācijai. EIB ar 
tiešajiem ārvalstu ieguldījumiem 
tehnoloģiju un zināšanu nodošanas 
veicināšanai var atbalstīt Eiropas 
Savienības klātbūtni partnervalstīs, 
atbalstot vai nu ieguldījumus iepriekš 
minētajās jomās vai pati uzņemoties risku.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Jan Zahradil

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai uzlabotu pilnvaru saskaņotību, 
nodrošinātu, ka EIB ārējās finansēšanas 
darbības ir vairāk vērstas uz ES politikas 
atbalstīšanu, un lai saņēmēji gūtu 
maksimālu labumu, ar šo lēmumu jānosaka 
horizontāli augsta līmeņa mērķi (pilnvaru 
ietvaros) attiecībā uz EIB finansēšanas 
darījumiem visās valstīs, kas ir tiesīgas 
pretendēt uz finansējumu, balstoties uz EIB 
salīdzinoši stiprajām pusēm jomās, kurās tā 

(11) Lai uzlabotu pilnvaru saskaņotību, 
nodrošinātu, ka EIB ārējās finansēšanas 
darbības ir vairāk vērstas uz ES politikas 
atbalstīšanu, un lai saņēmēji gūtu 
maksimālu labumu, ar šo lēmumu jānosaka 
horizontāli augsta līmeņa mērķi (pilnvaru 
ietvaros) attiecībā uz EIB finansēšanas 
darījumiem visās valstīs, kas ir tiesīgas 
pretendēt uz finansējumu, balstoties uz EIB 
salīdzinoši stiprajām pusēm jomās, kurās tā 
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sevi ir sekmīgi pierādījusi. Tādējādi visos 
reģionos, uz kuriem attiecas šis lēmums, 
EIB jāfinansē projekti jomās, kas saistītas 
ar klimata pārmaiņu mazināšanu un 
adaptāciju tām, sociālās un ekonomikas 
infrastruktūras jomās (jo īpaši transporta, 
enerģētikas, tai skaitā atjaunojamo 
energoresursu, energoapgādes drošības, 
vides infrastruktūras, tai skaitā 
ūdensapgādes un kanalizācijas, jomās, kā 
arī informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) jomā) un vietējā privātā 
sektora attīstības jomā, it īpaši atbalstot 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU).
Šajās jomās EIB finansēšanas darījumu 
pamatmērķim jābūt reģionālai integrācijai 
starp partnervalstīm, tostarp 
pirmspievienošanās valstu, kaimiņvalstu un 
ES ekonomiskajai integrācijai.

sevi ir sekmīgi pierādījusi. Tādējādi visos 
reģionos, uz kuriem attiecas šis lēmums, 
EIB jāfinansē projekti jomās, kas saistītas 
ar klimata pārmaiņu mazināšanu un 
adaptāciju tām, sociālās un ekonomikas 
infrastruktūras jomās (jo īpaši transporta, 
enerģētikas, tai skaitā atjaunojamo 
energoresursu, jauno enerģijas avotu 
pētniecības un izstrādes, energoapgādes 
drošības, vides infrastruktūras, tai skaitā 
ūdensapgādes un kanalizācijas, jomās, kā 
arī informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) jomā) un vietējā privātā 
sektora attīstības jomā, it īpaši atbalstot 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), lai 
veicinātu ekonomikas izaugsmi un jaunu 
darbvietu radīšanu. Šajās jomās EIB 
finansēšanas darījumu pamatmērķim jābūt 
reģionālai integrācijai starp partnervalstīm, 
tostarp pirmspievienošanās valstu, 
kaimiņvalstu un ES ekonomiskajai 
integrācijai. EIB jāveicina Eiropas tiešie 
ārvalstu ieguldījumi partnervalstīs, 
tostarp abpusēji izdevīgu privātā un valsts 
sektora partnerību tā, lai veicinātu 
inovācijas un attīstību iepriekš minētajās 
projektu jomās.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās klimata pārmaiņām ir politikas joma, kurā īpaši jāņem vērā vietējie apstākļi un 
kurā finanšu starpnieku efektivitātei ir būtiska nozīme. Tādēļ EIB jāpārliecinās par to, ka 
finanšu starpnieki ir uzticami un līdzekļus nodod tālāk klientiem saskaņā ar EIB programmu 
mērķiem.

Grozījums Nr. 50
Yannick Jadot

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai efektīvi palīdzētu MVU, EIB 
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būtu jāsadarbojas ar valstu, kuras ir 
tiesīgas saņemt finansējumu, vietējām 
finanšu starpniekiestādēm, kas ir 
nevainojami darbojušās, nododot 
procentu likmju koncesijas saviem 
klientiem, pārbaudot klientu projektu 
atbilstību ES attīstības mērķiem un 
nodrošinot pievienoto vērtību 
salīdzinājumā ar tirgū pieejamo 
finansējumu. Finanšu starpniekiestāžu 
darbībai MVU atbalstam būtu jābūt 
pilnīgi pārredzamai un par to regulāri 
jāziņo EIB. 

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās klimata pārmaiņām ir politikas joma, kurā īpaši jāņem vērā vietējie apstākļi un 
kurā finanšu starpnieku efektivitātei ir būtiska nozīme. Tādēļ EIB jāpārliecinās, ka finanšu 
starpniekiestādes ir uzticamas un nodod līdzekļus saviem klientiem saskaņā ar EIB 
programmu mērķiem.

Grozījums Nr. 51
Yannick Jadot

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar šo lēmumu EIB jāpalielina 
virzība uz attīstību, cieši sadarbojoties ar 
Komisiju un ievērojot principus, kas pausti 
Eiropas konsensā attīstības. Tas 
īstenojams, veicot virkni konkrētu 
pasākumu, jo īpaši palielinot tās spēju 
novērtēt projektu sociālos un attīstības 
aspektus, tai skaitā cilvēktiesību 
ievērošanas un ar konfliktiem saistītus 
riskus, un veicinot vietēja līmeņa 
konsultācijas. Turklāt bankai vairāk 
jāpievēršas jomām, kurās tai ir no Eiropas 
Savienībā veiktajiem finansēšanas 

(13) Saskaņā ar šo lēmumu EIB jāpalielina 
virzība uz attīstību un jāuzlabo zināšanas, 
cieši sadarbojoties ar Komisiju un 
piemērojot principus, kas pausti Eiropas 
konsensā attīstībai, un palīdzības 
efektivitātes principus, kas noteikti 
2005. gada Parīzes Deklarācijā un Akras 
Rīcības programmā 2008. gadam. Tas 
īstenojams, veicot virkni konkrētu 
pasākumu, jo īpaši palielinot tās spēju 
novērtēt projektu sociālos, vides un 
attīstības aspektus, tai skaitā cilvēktiesību 
ievērošanas un ar konfliktiem saistītus 
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darījumiem gūtas kompetentas zināšanas 
un pieredze un kuras sekmēs attiecīgās 
valsts turpmāku attīstību, piemēram, vides 
infrastruktūras jomai, tai skaitā 
ūdenssaimniecības un kanalizācijas jomām, 
ilgtspējīga transporta un klimata pārmaiņu 
mazināšanas jomām, jo īpaši atjaunojamo 
energoresursu jomai. EIB arī pakāpeniski 
jānostiprina tās atbalsta darbības veselības 
un izglītības jomās, kā arī jomā, kas saistīta 
ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, 
attiecīgos gadījumos sadarbojoties ar citām 
starptautiskām finanšu iestādēm un Eiropas 
divpusējām finanšu iestādēm. Lai to 
panāktu, ir nepieciešama piekļuve 
koncesiju līdzekļiem un EIB ārējām 
darbībām pakāpeniski jāpiesaista aizvien 
vairāk cilvēkresursu. EIB darbībai arī 
jāpapildina ES mērķi un prioritātes, kas 
saistītas ar iestāžu veidošanu un nozaru 
reformām. Visbeidzot, EIB vajadzētu 
noteikt rezultativitātes rādītājus, kas būtu 
saistīti ar projektu attīstības aspektiem un 
to rezultātiem.

riskus, un veicinot vietēja līmeņa 
konsultācijas. Vietējā līmeņa 
konsultācijām jābūt daļai no EIB projektu 
apstiprināšanas uzticamības pārbaudes 
procedūras. Turklāt bankai vairāk 
jāpievēršas jomām, kurās tai ir no Eiropas 
Savienībā veiktajiem finansēšanas 
darījumiem gūtas kompetentas zināšanas 
un pieredze un kuras sekmēs attiecīgās 
valsts turpmāku attīstību, piemēram, vides 
infrastruktūras jomai, tai skaitā 
ūdenssaimniecības un kanalizācijas jomām, 
ilgtspējīga transporta un klimata pārmaiņu 
mazināšanas jomām, jo īpaši atjaunojamo 
energoresursu jomai. EIB arī pakāpeniski 
jānostiprina tās atbalsta darbības veselības 
un izglītības jomās, kā arī jomā, kas saistīta 
ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, 
attiecīgos gadījumos sadarbojoties ar citām 
starptautiskām finanšu iestādēm un Eiropas 
divpusējām finanšu iestādēm. Lai to 
panāktu, ir nepieciešama piekļuve 
koncesiju līdzekļiem un EIB ārējām 
darbībām pakāpeniski jāpiesaista aizvien 
vairāk cilvēkresursu. EIB darbībai arī 
jāpapildina ES mērķi un prioritātes, kas 
saistītas ar iestāžu veidošanu un nozaru 
reformām. Visbeidzot, EIB vajadzētu 
noteikt rezultativitātes rādītājus, kas būtu 
saistīti ar projektu attīstības aspektiem un 
to rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Papildu paskaidrojums, lai uzlabotu EIB darbības atbilstību ES politikas mērķiem un Parīzes 
Deklarācijā minētajiem divpadsmit rādītājiem līdzekļu devēju panākumu mērīšanai atbalsta 
efektivitātes ziņā. 
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Grozījums Nr. 52
George Sabin Cutaş

Lēmuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) EIB jāatbalsta 2015. gada 
Tūkstošgades mērķu sasniegšanu visos 
reģionos, kuros tā darbojas. 

Or. en

Grozījums Nr. 53
Jan Zahradil

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) EIB darbība valstīs, uz kurām attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, jāīsteno 
saskaņā ar minēto politiku, kas paredz, ka 
ES mērķis ir izveidot īpašas attiecības ar 
kaimiņvalstīm, lai radītu labklājības un 
labu kaimiņattiecību telpu, kuras pamatā ir 
ES vērtības un kuru raksturo ciešas un 
mierīgas, uz sadarbību balstītas attiecības.
Lai sasniegtu šos mērķus, ES un tās 
partnervalstis īsteno kopīgi saskaņotus 
divpusējus rīcības plānus, kuros noteikts 
prioritāšu kopums, tai skaitā prioritātes 
saistībā ar politikas, drošības, tirdzniecības, 
ekonomikas un vides jautājumiem, kā arī 
transporta un enerģētikas tīklu integrāciju.
Savienība Vidusjūrai, Austrumu partnerība 
un Melnās jūras reģiona sinerģija ir 
daudzpusējas un reģionālas iniciatīvas, kas 
papildina Eiropas kaimiņattiecību politiku 
un kuru mērķis ir sekmēt sadarbību starp 
ES un tādu attiecīgo kaimiņvalstu grupu, 
kurām ir kopīgas problēmas un/vai 
ģeogrāfiskā vide. Savienība Vidusjūrai 
atbalsta sociālekonomisko apstākļu 

(16) EIB darbība valstīs, uz kurām attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, jāīsteno 
saskaņā ar minēto politiku, kas paredz, ka 
ES mērķis ir izveidot īpašas attiecības ar 
kaimiņvalstīm, lai radītu labklājības un 
labu kaimiņattiecību telpu, kuras pamatā ir 
ES vērtības un kuru raksturo ciešas un 
mierīgas, uz sadarbību balstītas attiecības. 
Lai sasniegtu šos mērķus, ES un tās 
partnervalstis īsteno kopīgi saskaņotus 
divpusējus rīcības plānus, kuros noteikts 
prioritāšu kopums, tai skaitā prioritātes 
saistībā ar politikas, drošības, tirdzniecības, 
ekonomikas un vides jautājumiem, kā arī 
tādu transporta un enerģētikas tīklu 
integrāciju kā Nabucco gāzesvada 
projekts, kas ES ir īpaši svarīgs. Savienība 
Vidusjūrai, Austrumu partnerība un Melnās 
jūras reģiona sinerģija ir daudzpusējas un 
reģionālas iniciatīvas, kas papildina 
Eiropas kaimiņattiecību politiku un kuru 
mērķis ir sekmēt sadarbību starp ES un 
tādu attiecīgo kaimiņvalstu grupu, kurām ir 
kopīgas problēmas un/vai ģeogrāfiskā vide. 
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uzlabošanu, solidaritāti, reģionālo 
integrāciju, ilgtspējīgu attīstību un zināšanu 
uzkrāšanu, uzsverot nepieciešamību 
paplašināt sadarbību, lai sniegtu atbalstu 
reģionāliem un starpvalstu projektiem.
Austrumu partnerības mērķis ir radīt 
nepieciešamos apstākļus, lai paātrinātu 
politisku saišu iedibināšanu un sekmētu 
ekonomikas integrāciju starp ES un 
austrumu partnervalstīm. Krievijas 
Federācija un ES ir izveidojušas plašu 
stratēģisko partnerību (nošķirama no 
Eiropas kaimiņattiecību politikas), kuras 
ietvaros tiek veidotas kopējās telpas un 
plāni. Daudzpusējā līmenī to papildina 
Ziemeļu dimensija, kas nodrošina 
regulējumu sadarbībai starp ES, Krieviju, 
Norvēģiju un Īslandi.

Savienība Vidusjūrai atbalsta 
sociālekonomisko apstākļu uzlabošanu, 
solidaritāti, reģionālo integrāciju, 
ilgtspējīgu attīstību un zināšanu uzkrāšanu, 
uzsverot nepieciešamību paplašināt 
sadarbību, lai sniegtu atbalstu reģionāliem 
un starpvalstu projektiem. Austrumu 
partnerības mērķis ir radīt nepieciešamos 
apstākļus, lai paātrinātu politisku saišu 
iedibināšanu un sekmētu ekonomikas 
integrāciju starp Eiropas Savienību un 
austrumu partnervalstīm. Krievijas 
Federācija un ES ir izveidojušas plašu 
stratēģisko partnerību (nošķirama no 
Eiropas kaimiņattiecību politikas), kuras 
ietvaros tiek veidotas kopējās telpas un 
plāni. Daudzpusējā līmenī to papildina 
Ziemeļu dimensija, kas nodrošina 
regulējumu sadarbībai starp ES, Krieviju, 
Norvēģiju un Īslandi.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Marielle De Sarnez

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) EIB darbība valstīs, uz kurām attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, jāīsteno 
saskaņā ar minēto politiku, kas paredz, ka 
ES mērķis ir izveidot īpašas attiecības ar 
kaimiņvalstīm, lai radītu labklājības un 
labu kaimiņattiecību telpu, kuras pamatā ir 
ES vērtības un kuru raksturo ciešas un 
mierīgas, uz sadarbību balstītas attiecības. 
Lai sasniegtu šos mērķus, ES un tās 
partnervalstis īsteno kopīgi saskaņotus 
divpusējus rīcības plānus, kuros noteikts 
prioritāšu kopums, tai skaitā prioritātes 
saistībā ar politikas, drošības, tirdzniecības, 
ekonomikas un vides jautājumiem, kā arī 
transporta un enerģētikas tīklu integrāciju. 

(16) EIB darbība valstīs, uz kurām attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, jāīsteno 
saskaņā ar minēto politiku, kas paredz, ka 
ES mērķis ir izveidot īpašas attiecības ar 
kaimiņvalstīm, lai radītu labklājības un 
labu kaimiņattiecību telpu, kuras pamatā ir 
ES vērtības un kuru raksturo ciešas un 
mierīgas, uz sadarbību balstītas attiecības. 
Lai sasniegtu šos mērķus, ES un tās 
partnervalstis īsteno kopīgi saskaņotus 
divpusējus rīcības plānus, kuros noteikts 
prioritāšu kopums, tai skaitā prioritātes 
saistībā ar politikas, drošības, tirdzniecības, 
ekonomikas, vides un sociālajiem
jautājumiem, kā arī transporta un 
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Savienība Vidusjūrai, Austrumu partnerība 
un Melnās jūras reģiona sinerģija ir 
daudzpusējas un reģionālas iniciatīvas, kas 
papildina Eiropas kaimiņattiecību politiku 
un kuru mērķis ir sekmēt sadarbību starp 
ES un tādu attiecīgo kaimiņvalstu grupu, 
kurām ir kopīgas problēmas un/vai 
ģeogrāfiskā vide. Savienība Vidusjūrai 
atbalsta sociālekonomisko apstākļu 
uzlabošanu, solidaritāti, reģionālo 
integrāciju, ilgtspējīgu attīstību un zināšanu 
uzkrāšanu, uzsverot nepieciešamību 
paplašināt sadarbību, lai sniegtu atbalstu 
reģionāliem un starpvalstu projektiem. 
Austrumu partnerības mērķis ir radīt 
nepieciešamos apstākļus, lai paātrinātu 
politisku saišu iedibināšanu un sekmētu 
ekonomikas integrāciju starp ES un 
austrumu partnervalstīm. Krievijas 
Federācija un ES ir izveidojušas plašu 
stratēģisko partnerību (nošķirama no 
Eiropas kaimiņattiecību politikas), kuras 
ietvaros tiek veidotas kopējās telpas un 
plāni. Daudzpusējā līmenī to papildina 
Ziemeļu dimensija, kas nodrošina 
regulējumu sadarbībai starp ES, Krieviju, 
Norvēģiju un Īslandi. 

enerģētikas tīklu integrāciju. Savienība 
Vidusjūrai, Austrumu partnerība un Melnās 
jūras reģiona sinerģija ir daudzpusējas un 
reģionālas iniciatīvas, kas papildina 
Eiropas kaimiņattiecību politiku un kuru 
mērķis ir sekmēt sadarbību starp ES un 
tādu attiecīgo kaimiņvalstu grupu, kurām ir 
kopīgas problēmas un/vai ģeogrāfiskā vide. 
Savienība Vidusjūrai atbalsta 
sociālekonomisko apstākļu uzlabošanu, 
solidaritāti, reģionālo integrāciju, 
ilgtspējīgu attīstību un zināšanu uzkrāšanu, 
uzsverot nepieciešamību paplašināt 
sadarbību, lai sniegtu atbalstu reģionāliem 
un starpvalstu projektiem un atbalstītu 
MVU. Austrumu partnerības mērķis ir radīt 
nepieciešamos apstākļus, lai paātrinātu 
politisku saišu iedibināšanu un sekmētu 
ekonomikas integrāciju starp ES un 
austrumu partnervalstīm. Krievijas 
Federācija un ES ir izveidojušas plašu 
stratēģisko partnerību (nošķirama no 
Eiropas kaimiņattiecību politikas), kuras 
ietvaros tiek veidotas kopējās telpas un 
plāni. Daudzpusējā līmenī to papildina 
Ziemeļu dimensija, kas nodrošina 
regulējumu sadarbībai starp ES, Krieviju, 
Norvēģiju un Īslandi.

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Marielle De Sarnez

Lēmuma priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) EIB aktīvi jādarbojas Āzijā — gan 
valstīs ar strauju ekonomisko izaugsmi, 
gan arī nabadzīgākās valstīs. Šajā 
neviendabīgajā reģionā ES stiprina 
stratēģiskās partnerības ar Ķīnu un Indiju 
un risina sarunas par jauniem partnerības 
un brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar 

(18) EIB aktīvi jādarbojas Āzijā — gan 
valstīs ar strauju ekonomisko izaugsmi, 
gan arī nabadzīgākās valstīs. Šajā 
neviendabīgajā reģionā ES stiprina 
stratēģiskās partnerattiecības ar Ķīnu un 
Indiju un risina sarunas par jauniem 
partnerības un brīvās tirdzniecības 
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Dienvidaustrumāzijas valstīm. Vienlaikus 
sadarbība attīstības jomā joprojām ir 
prioritāte ES attiecībās ar Āziju. ES 
attīstības stratēģija Āzijas reģionā ir vērsta 
uz nabadzības izskaušanu, atbalstot plašu, 
ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, veicinot 
labvēlīgu vidi un apstākļus reģionālai 
tirdzniecībai un integrācijai, palielinot 
politisko un sociālo stabilitāti, kā arī 
atbalstot 2015. gada Tūkstošgades 
attīstītības mērķu sasniegšanu. Tiek kopīgi 
īstenoti politikas mērķi, lai risinātu kopīgas 
problēmas, piemēram, saistībā ar klimata 
pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību, drošību un 
stabilitāti, pārvaldību un cilvēktiesībām, kā 
arī dabas un cilvēka radītu katastrofu 
novēršanu un reaģēšanu uz tām.

nolīgumiem ar Dienvidaustrumāzijas 
valstīm. Tomēr šādās sarunās būtu jāņem 
vērā savstarpīguma princips un sociālā 
dempinga, veselības aizsardzības un vides 
risks. Vienlaikus sadarbība attīstības jomā 
joprojām ir prioritāte ES attiecībās ar 
Āziju. ES attīstības stratēģija Āzijas 
reģionā ir vērsta uz nabadzības izskaušanu,
atbalstot plašu, ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi, veicinot labvēlīgu vidi un 
apstākļus reģionālai tirdzniecībai un 
integrācijai, palielinot politisko un sociālo 
stabilitāti, kā arī atbalstot 2015. gada 
Tūkstošgades attīstītības mērķu 
sasniegšanu. Tiek kopīgi īstenoti politikas 
mērķi, lai risinātu kopīgas problēmas, 
piemēram, saistībā ar klimata pārmaiņām, 
ilgtspējīgu attīstību, drošību un stabilitāti, 
pārvaldību un cilvēktiesībām, kā arī dabas 
un cilvēka radītu katastrofu novēršanu un 
reaģēšanu uz tām.

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Yannick Jadot

Lēmuma priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Komisijai jāizskata “ES sadarbības un 
attīstības platformas” izstrādes iespējas, lai 
optimizētu mehānismu darbību, kuru 
mērķis ir apvienot dotācijas un aizdevumus 
ārējos reģionos. Šajā procesā Komisijai 
jāapspriežas ar EIB, kā arī citām Eiropas 
daudzpusējām un divpusējām finanšu 
iestādēm. Šāda platforma turpinātu sekmēt 
savstarpējas paļāvības pasākumus, 
balstoties uz dažādu iestāžu salīdzinošām 
priekšrocībām, vienlaikus ņemot vērā ES 
iestāžu lomu un prerogatīvas ES budžeta 
un EIB aizdevumu izmantošanā.

(25) Komisijai jāizskata “ES sadarbības un 
attīstības platformas” izstrādes iespējas, lai 
optimizētu mehānismu darbību, kuru 
mērķis ir apvienot dotācijas un aizdevumus 
ārējos reģionos. Šajā procesā Komisijai 
jāapspriežas ar EIB, kā arī citām Eiropas 
daudzpusējām un divpusējām finanšu 
iestādēm, Eiropas Parlamentu un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 
Šāda platforma turpinātu sekmēt 
savstarpējas paļāvības pasākumus, 
balstoties uz dažādu iestāžu salīdzinošām 
priekšrocībām, vienlaikus ņemot vērā ES 
iestāžu lomu un prerogatīvas ES budžeta 
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un EIB aizdevumu izmantošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Yannick Jadot

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a To EIB finanšu operāciju galvenais 
mērķis, kuras tā īsteno, pamatojoties uz 
Savienības piešķirtajām garantijām, ir 
nabadzības samazināšana un izskaušana 
ilgtermiņā. EIB finanšu operācijām, 
kuras tā īsteno, pamatojoties uz 
Savienības tai piešķirtajām garantijām 
trešās valstīs, kuras nav jaunattīstības 
valstis, jābūt atbilstošām Savienības 
attīstības politikai, un tās jāveic saskaņā 
ar Savienības ārējās darbības principiem 
un mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo divkāršo juridisko pamatu, t. i., Līguma par Eiropas Savienības darbību 
209. un 212. pantu, lai izvairītos no turpmākām juridiskām problēmām ar Eiropas Tiesu 
(EKT 2008. gada 6. novembra spriedums lietā Nr. C-155/07 Parlaments pret Padomi).

Grozījums Nr. 58
Yannick Jadot

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pilnvaras klimata pārmaiņu jomā aptver 
EIB finansēšanas darījumus visās valstīs, 
uz kurām attiecas šis lēmums, ja šādi EIB 
finansēšanas darījumi palīdz sasniegt 

4. Pilnvaras klimata pārmaiņu jomā aptver 
EIB finansēšanas darījumus visās valstīs, 
uz kurām attiecas šis lēmums, ja šādi EIB 
finansēšanas darījumi palīdz sasniegt 
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nozīmīgo ES politikas mērķi — apkarot 
klimata pārmaiņas, atbalstot projektus, kas 
veltīti klimata pārmaiņu mazināšanai un 
adaptācijai tām un tādējādi sekmē ANO 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) vispārējā mērķa 
sasniegšanu, proti, projektus, kas 
paredzēti, lai nepieļautu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju rašanos vai tās samazinātu 
atjaunojamo energoresursu jomās, kā arī 
energoefektivitātes un ilgtspējīga 
transporta jomās, vai palielinātu 
apdraudētāko valstu, nozaru un kopienu 
spējas pielāgoties nelabvēlīgajām klimata 
pārmaiņām. Pilnvaras klimata pārmaiņu 
jomā īsteno ciešā sadarbībā ar Komisiju, 
un, ja tas ir lietderīgi un iespējams, 
apvienojot EIB finansējumu ar ES budžeta 
līdzekļiem.

nozīmīgo ES politikas mērķi — apkarot 
klimata pārmaiņas, atbalstot dalībvalstis
klimata pārmaiņu mazināšanas saistību 
izpildē saskaņā ar ANO Vispārējo
konvenciju par klimata pārmaiņām 
(UNFCCC), jo īpaši, projektus, kas 
paredzēti, lai nepieļautu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju rašanos vai tās samazinātu 
atjaunojamo energoresursu jomās, kā arī 
energoefektivitātes un ilgtspējīga 
transporta jomās, vai palielinātu 
apdraudētāko valstu, nozaru un kopienu 
spējas pielāgoties nelabvēlīgajām klimata 
pārmaiņām. Pilnvaras klimata pārmaiņu 
jomā īsteno ciešā sadarbībā ar Komisiju, 
un, ja tas ir lietderīgi un iespējams, 
apvienojot EIB finansējumu ar ES budžeta 
līdzekļiem. Fakultatīvās pilnvaras netiks 
uzskatītas par ES vai tās dalībvalstu 
ieguldījumu tūlītējā atbalsta fondos, par 
kuriem vienojās UNFCCC Pušu 
konferencē Kopenhāgenā 2009. gada 
decembrī. Saskaņā ar papildu pilnvarām 
atbalstu saņemt nevarēs projekti, kuri 
rada oglekļa kredītus.

Or. en

Pamatojums

EIB aizdevumus nedrīkst uzskatīt par ES ieguldījumu ES Kopenhāgenas finansiālo saistību 
pildīšanā. Īpaši jāiekļauj dubultā uzskaite attiecībā uz projektiem, kuri rada oglekļa kredītus.

Grozījums Nr. 59
Yannick Jadot

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai maksimāli palielinātu ietekmi uz 
klimata pārmaiņu mazināšanu, EIB 
jānosaka „tīras tehnoloģijas” kritēriji, 
kurus jāievēro projektiem, lai tie varētu 
saņemt finansējumu saskaņā ar 
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pilnvarām klimata pārmaiņu jomā. Šiem 
kritērijiem principā jābūt orientētiem uz 
energoefektivitāti un zemu emisiju līmeni, 
ilgtspējīgu energoapgādi, atbalstu 
neparedzot uz kodolenerģiju un fosilajiem 
kurināmajiem balstītai energoapgādes 
tehnoloģijai. 

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu, svarīgi, ka EIB nodrošina 
atbilstošus „tīras tehnoloģijas” kritērijus. Finansējums klimata pārmaiņu novēršanai jāvirza 
uz energoefektivitāti un īstiem atjaunojamās enerģijas avotiem.

Grozījums Nr. 60
Yannick Jadot

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) klimata pārmaiņu mazināšana un 
adaptācija tām atbilstoši 2. panta 
4. punktam;

a) klimata pārmaiņu projekti, ar kuriem 
veicina valstu saistību izpildi saskaņā ar 
UNFCCC un „tīras tehnoloģijas” 
kritērijiem atbilstoši 2. panta 4. punktam;

Or. en

Pamatojums

Finansējums klimata pārmaiņu novēršanai jāvirza uz energoefektivitāti un īstiem 
atjaunojamās enerģijas avotiem.

Grozījums Nr. 61
George Sabin Cutaş

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EIB pakāpeniski izvērš darbības tādās 3. EIB izvērš darbības sociālajās jomās, lai 
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sociālās jomās kā veselība un izglītība. īstenotu Tūkstošgades attīstības mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Iuliu Winkler

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EIB pakāpeniski izvērš darbības tādās 
sociālās jomās kā veselība un izglītība.

3. EIB pakāpeniski izvērš darbības tādās 
sociālās jomās kā veselība un izglītība, arī 
administratīvās veiktspējas stiprināšana 
un vietējo iestāžu efektivitātes uzlabošana.

Or. en

Pamatojums

Laba pārvaldība ir būtiska ekonomikas attīstības daļa. Vietējo iestāžu veiktspējas 
stiprināšana jāiekļauj arī EIB ārējo darbību vispārējās pilnvarās.

Grozījums Nr. 63
Marielle De Sarnez

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EIB pakāpeniski izvērš darbības tādās 
sociālās jomās kā veselība un izglītība.

3. EIB pakāpeniski izvērš darbības tādās 
sociālās jomās kā veselība, izglītība un 
bezdarba novēršana.

Or. fr
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Grozījums Nr. 64
Yannick Jadot

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EIB finansēšanas darījumu atbilstību ES 
ārējās politikas mērķiem uzrauga saskaņā 
ar 10. pantu.

2. EIB finansēšanas darījumu atbilstību ES 
ārējās politikas mērķiem uzrauga saskaņā 
ar 10. pantu. Uzraudzības atvieglošanas 
nolūkā EIB izstrādā darbības rādītājus 
attīstības, vides un cilvēktiesību jomā 
finansētajiem projektiem, kā arī saistībā 
ar rādītājiem saskaņā ar Parīzes 
Deklarāciju par atbalsta efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Papildu paskaidrojums, lai uzlabotu EIB darbības atbilstību ES politikas mērķiem un Parīzes 
Deklarācijā minētajiem divpadsmit rādītājiem līdzekļu devēju panākumu mērīšanai atbalsta 
efektivitātes ziņā.

Grozījums Nr. 65
Yannick Jadot

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EIB ļoti rūpīgi izvērtē ES garantijas 
aptverto projektu aspektus saistībā ar 
attīstību. EIB noteikumi un kārtība ietver 
arī nepieciešamos noteikumus par projektu 
ietekmes novērtēšanu vides un sociālā 
jomā un par tādu aspektu novērtēšanu, kas 
saistīti ar cilvēktiesību jautājumiem, lai 
nodrošinātu, ka saskaņā ar šo lēmumu 
atbalstu saņem tikai ekonomiskā, 
finansiālā, vides un sociālā ziņā ilgtspējīgi 
projekti.

1. Pirms projektu apstiprināšanas EIB ļoti 
rūpīgi, tostarp apspriežoties ar vietējo 
sabiedrību, izvērtē ES garantijas aptverto 
projektu aspektus saistībā ar attīstību un 
atbilstošā veidā izvērtē arī finanšu 
starpnieku ar aizdevumiem saistītās 
darbības. EIB noteikumi un kārtība ietver 
arī nepieciešamos noteikumus par projektu 
ietekmes novērtēšanu vides un sociālā 
jomā un par tādu aspektu novērtēšanu, kas 
saistīti ar cilvēktiesību jautājumiem, lai 
nodrošinātu, ka saskaņā ar šo lēmumu 
atbalstu saņem tikai ekonomiskā, 
finansiālā, vides un sociālā ziņā ilgtspējīgi 
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projekti. 

Or. en

Grozījums Nr. 66
Yannick Jadot

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus ex-ante novērtējumam par 
attīstības aspektiem EIB jāpastiprina
uzraudzība projektu īstenošanas laikā, inter 
alia, saistībā ar projekta ietekmi uz 
attīstību.

2. Papildus ex-ante novērtējumam par 
attīstības aspektiem EIB jāveic padziļināta
uzraudzība projektu īstenošanas laikā, inter 
alia, saistībā ar projekta ietekmi uz 
attīstību, vidi un cilvēktiesību ievērošanu. 
Uzraudzība jāvērš arī uz finanšu 
starpnieku darbību. Par uzraudzības 
rezultātiem regulāri jāinformē sabiedrība.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Yannick Jadot

Lēmuma priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants 
Sabiedrības līdzdalība un informācijas 

nodošana atklātībai
1. EIB kopā ar projektu virzītājiem aktīvi 
piedalās sabiedriskās apspriešanas 
rīkošanā par projekta attīstības, vides un 
sociālajiem aspektiem.  EIB nosaka 
sabiedrības daļu, kuru skar EIB 
finansētais projekts. EIB nodrošina, ka 
vietējie iedzīvotāji tiek laicīgi informēti 
par visiem svarīgākajiem jautājumiem 
saistībā ar EIB darbību. Jāizveido 
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piemēroti kritikas izpausmes mehānismi, 
un tiem jābūt pieejamiem visā EIB 
darbību īstenošanas laikā.

2. EIB atbilstoši tās noteikumiem 
elektroniski vai ar reģistra starpniecību 
nodrošina piekļuvi dokumentiem, kas 
saistīti ar projektiem, kuros EIB līdzekļi 
no ES garantijas ir tieši pieejami 
sabiedrībai. Pieejamo un izplatāmo 
informāciju pēc vajadzības atjaunina un 
tajā ietver:

-projekta izklāstu/ kopsavilkumu;

-projektu novērtējuma ziņojumus 
(projekta ietekme uz vidi un sociālo, 
cilvēktiesību un attīstības jomu); 
-paktus un nosacījumus projektu 
aspektiem saistībā ar vidi, attīstību un 
cilvēktiesību ievērošanu;

-uzraudzības ziņojumus par projektu 
aspektiem saistībā ar attīstību, vidi un 
sociālo jomu;

– retrospektīvus (ex-post) novērtējumus 
par projektu ieguldījumu ekonomikas 
attīstībā, nabadzības izskaušanā, vides 
aizsardzībā un cilvēktiesību ievērošanas 
uzlabošanā. 

Or. en

Grozījums Nr. 68
Jan Zahradil

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta īstenošanas nolūkā 
EIB iesniedz Komisijai ikgadējus
ziņojumus par saskaņā ar šo lēmumu 
veiktajiem EIB finansēšanas darījumiem 
projektu, nozaru, valstu un reģionu līmenī 
un par ES ārējās politikas un stratēģisko 

2. Šā panta 1. punkta īstenošanas nolūkā 
EIB iesniedz Komisijai ikgadējus 
ziņojumus par saskaņā ar šo lēmumu 
veiktajiem EIB finansēšanas darījumiem 
projektu, nozaru, valstu un reģionu līmenī 
un par ES ārējās politikas un stratēģisko 



PE450.645v01-00 20/20 AM\833812LV.doc

LV

mērķu izpildi, tostarp par sadarbību ar 
Komisiju, citām starptautiskām finanšu 
iestādēm un divpusējām iestādēm.

mērķu izpildi, tostarp par sadarbību ar 
Komisiju, citām starptautiskām finanšu 
iestādēm un divpusējām iestādēm. Eiropas 
Parlamentu un Padomi informē par 
visiem nolīgumiem starp EIB un citām 
starptautiskajām finanšu iestādēm 
saistībā ar finanšu darījumiem saskaņā ar 
šo lēmumu, šo prasību iekļaujot Komisijas 
ikgadējā ziņojumā, kas minēts šā lēmuma 
10. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Jan Zahradil

Lēmuma priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nobeiguma ziņojumu par šā lēmuma 
piemērošanu Komisija iesniedz līdz 
2014. gada 31. oktobrim.

Nobeiguma ziņojumu par šā lēmuma 
piemērošanu Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2014. gada 
31. oktobrim.

Or. en


