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ĪSS PAMATOJUMS

1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS
Eiropas Savienība piešķir Eiropas Investīciju bankai (EIB) budžeta garantiju, kas sedz valsts 
riskus un politiskos riskus saistībā ar aizdevumu un aizdevumu garantiju darījumiem, kurus 
EIB veic ārpus Eiropas Savienības, atbalstot ES ārpolitiskos mērķus. ES garantija EIB ārējiem 
darījumiem ir efektīvs veids, kā apvienot ES budžeta līdzekļus (nodrošinot finansējumu 
Garantiju fondam, kurš izveidots ārējo darbību atbalstam un kura līdzekļi veido pamatu ES 
garantijai) ar EIB pašu resursiem, izmantojot EIB finansiālās iespējas, taču vienlaikus 
nodrošinot, ka EIB finanšu stāvoklis netiek ietekmēts.

Jaunajā lēmumā ir paredzēts ieviest šādus jaunus elementus.

* Aktivizēt EUR 2 miljardu apmērā noteiktās fakultatīvās pilnvaras, kas ar iepriekšējo 
lēmumu tika iekļautas rezervē. Šo fakultatīvo pilnvaru aktivizēšana izpaudīsies nevis kā 
pieļaujamo apjomu paaugstināšana atsevišķiem reģioniem, bet gan kā pilnvaras projektiem, 
kas sekmē cīņu pret klimata pārmaiņām visos reģionos, uz kuriem attiecas šis lēmums. 

* Aizstāt pašreizējo sistēmu, kurā darījumiem ar ES garantiju ir paredzēti reģionāli mērķi, ar 
horizontāliem augstākiem mērķiem, kas attieksies uz visiem ārējo darbību pilnvarās 
ietvertajiem reģioniem. Šie augstākie mērķi būs norādīti ierosinātā lēmuma pantos un 
attieksies uz tādām jomām kā klimata pārmaiņas, sociālā un ekonomiskā infrastruktūra un 
vietējā privātā sektora attīstība.

* Sagatavot katram reģionam, uz kuru attiecas ārējo darbību pilnvaras, darbības 
pamatnostādnes, ko kopīgi izstrādās Komisija un EIB, apspriežoties ar Eiropas Ārējas 
darbības dienestu (EĀDD), lai pastiprinātu saikni starp darbībām, kuras EIB īsteno atbilstoši 
ārējo darbību pilnvarās noteiktajiem vispārīgajiem augsta līmeņa mērķiem, un ES 
reģionālajām stratēģijām.

* Paplašināt EIB iespējas veicināt ES attīstības mērķu sasniegšanu un šajā nolūkā 

* Aktivizēt EIB ārējo darbību pilnvaras attiecībā uz Īslandi, Baltkrieviju, Lībiju, Irāku un 
Kambodžu.

2. PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE ASPEKTI
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam ir balstīts uz divkāršu juridisko 
pamatu, proti, Līguma par Eiropas Savienības darbību 209. un 212. pantu.

3. IEROSINĀTIE GROZĪJUMI
Eiropas Investīciju banka tika izveidota 1958. gadā ar Romas Līgumu, nosakot, ka tā būs 
Eiropas Savienības ilgtermiņa aizdevumu banka. EIB pirmkārt un galvenokārt ir banka, kam 
jādarbojas saskaņā ar parastajiem komercdarbības un banku darbības principiem. EIB 
darbības stratēģijā ir noteikts, ka tās mērķi ir, pirmkārt, finansēt „dzīvotspējīgus” kapitāla 
projektus un, otrkārt, aizņemties līdzekļus kapitāla tirgos, lai minētos projektus finansētu.
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Paturot prātā šo stratēģiju, bankai piešķirtā ES garantija nepārprotami ir izņēmums. Būtu 
jānodrošina, ka piešķirtā garantija nerada nekādas novirzes attiecībā uz EIB darījumu pareizu 
finanšu pārvaldību un ka banka, izvērtējot un izraugoties finansējamos projektus, saglabā 
komerciālu autonomiju. 

Turklāt Eiropas nodokļu maksātājiem ir jāapzinās, kādiem riskiem ir pakļauts Savienības 
budžets, ņemot vērā šos bieži vien visai sarežģītos lēmumus par finansēšanas jautājumiem. 
Tāpat arī būtu skaidri jāprecizē, ka ir jāievēro bankas darbības stratēģija un ka EIB 
finansējuma aizsegā nenorisināsies dažādu attīstības fondu darbība.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Papildus tās galvenajai misijai —
finansēt ieguldījumus Eiropas Savienībā —
kopš 1963. gada Eiropas Investīciju banka 
(EIB) ir veikusi finansēšanas darījumus 
ārpus Eiropas Savienības, atbalstot ES 
ārējo politiku. Tādējādi ir iespējams 
ārējiem reģioniem pieejamos ES budžeta 
līdzekļus papildināt ar EIB finansiālajām 
iespējām, kas būtu izdevīgas
saņēmējvalstīm. 

(1) Papildus tās galvenajai misijai —
finansēt ieguldījumus Eiropas Savienībā —
kopš 1963. gada Eiropas Investīciju banka 
(EIB) ir veikusi finansēšanas darījumus 
ārpus Eiropas Savienības, atbalstot ES 
ārējo politiku. Tādējādi ir iespējams 
ārējiem reģioniem pieejamos ES budžeta 
līdzekļus papildināt ar EIB finansiālajām 
iespējām, un tas ir izdevīgi saņēmējvalstīm. 
Darījumiem, ko EIB īsteno, atbalstot ES 
ārpolitiku, ir jāatbilst pareizas finanšu 
pārvaldības principiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šīm pilnvarām veiktie darījumi ir bankas finanšu operācijas, kam garantijas 
segumu veido Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļi. Neatkarīgi no politiskajiem mērķiem šajā 
lēmumā ir jāparedz prasība pārvaldīt minētās garantijas un attiecīgos EIB darījumus tā, lai 
būtu ievērots finansiāls izdevīgums un komerciālā atbildība.
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Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai atbalstītu ES ārējo darbību un lai 
nodrošinātu EIB iespēju finansēt 
ieguldījumus ārpus ES, neskarot tās 
kredītspēju, lielākajā daļā tās darījumu 
ārējos reģionos ir sekmīgi izmantota ES 
budžeta garantija, ko pārvalda Komisija.

(2) Lai nodrošinātu EIB iespēju finansēt 
ieguldījumus ārpus ES, neskarot tās 
kredītspēju, lielākajā daļā tās darījumu 
ārējos reģionos ir sekmīgi izmantota ES 
budžeta garantija, ko pārvalda Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Summām, kuras sedz ES garantija katrā 
reģionā, arī turpmāk jābūt pieļaujamajiem 
apjomiem, ko EIB var finansēt ar ES 
garantiju, nevis mērķlielumiem, kas EIB 
jāsasniedz. 

(7) Summām, kuras sedz ES garantija katrā 
reģionā, arī turpmāk noteikti jābūt 
pieļaujamajiem apjomiem, ko EIB var
finansēt ar ES garantiju, nevis 
mērķlielumiem, kas EIB jāsasniedz. 

Or. en

Pamatojums
Ir pilnīgi skaidri jānorāda, ka attiecīgo pilnvaru gadījumā runa ir par maksimāli 

pieļaujamiem apjomiem.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Papildus reģionālajiem pieļaujamajiem 
apjomiem fakultatīvas pilnvaras 

(8) Papildus reģionālajiem pieļaujamajiem 
apjomiem jāaktivizē fakultatīvās pilnvaras 
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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 nodrošināt īpašās 
zināšanas 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 
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. 

EUR 2 000 000 000 apmērā to EIB 
finansēšanas darījumu atbalstam, uz 
kuriem attiecas pilnvaras. EIB, 
sadarbojoties ar Komisiju, varētu 
nodrošināt īpašās zināšanas 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 
resursus var papildināt 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. Šajā 
sakarībā būtu lietderīgi noteikt, ka 
Komisijas gada pārskatā, kas iesniedzams 
Eiropas Parlamentam, ir jāiekļauj sīki 
izstrādāts ziņojums par finanšu 
instrumentiem, kas izmantoti šo projektu 
finansēšanā, norādot saskaņā ar 
fakultatīvajām pilnvarām piešķirto 
garantiju apmēru, kā arī piešķīrumu un 
aizdevumu apmēru. 

Or. en

Pamatojums
Garantijas ir iespējams apvienot ar cita veida finansējumu. Tādēļ būtiska nozīme ir tam, lai 
Eiropas Parlaments ik gadu saņemtu pārskatu par visiem ar šo lēmumu saistītajiem 
finansējuma veidiem.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ir jāparedz zināma elastība attiecībā uz 
pilnvarām klimata pārmaiņu jomā, lai būtu 
iespējams pēc iespējas ātrāk un efektīvāk 
izmantot trīs gadu periodā (2011.–2013. g.) 
pieejamo finansējumu. Ja kopējais tādu 
finansēšanas darījumu apjoms pārsniedz 

(9) Ir jāparedz zināma elastība attiecībā uz 
līdzekļu piešķiršanu reģioniem saistībā ar
pilnvarām klimata pārmaiņu jomā, lai būtu 
iespējams pēc iespējas ātrāk un efektīvāk 
izmantot trīs gadu periodā (2011.–2013. g.) 
pieejamo finansējumu. 
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pieejamos 2 miljardus euro, Komisija un 
EIB cenšas finansējumu taisnīgi sadalīt 
aptvertajiem reģioniem, pamatojoties uz 
ārējās palīdzības prioritātēm, kas 
noteiktas saskaņā ar vispārējām 
pilnvarām.

Or. en

Pamatojums
Pārsniedzot maksimālo summu, kas izmantojama pilnvarām klimata pārmaiņu jomā, tiktu 
pārkāpti ierosinātā lēmuma noteikumi. 

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Turklāt novērtēšanā tika konstatēts, 
ka, lai arī EIB darījumi novērtējuma 
aptvertajā periodā (2000.–2009. gads) 
kopumā bija īstenoti saskaņā ar ES ārējo 
politiku, saikne starp ES politikas 
mērķiem un to, kā tos reāli īsteno EIB, ir 
jānostiprina, kā arī jāpadara skaidrāka 
un strukturētāka.

(10) Novērtēšanā tika konstatēts, ka EIB 
darījumi novērtējuma aptvertajā periodā 
(2000.–2009. gads) kopumā bija īstenoti 
saskaņā ar ES ārējo politiku. Ir lietderīgi 
nodrošināt, ka veiktie darījumi ir 
ekonomiskā ziņā izdevīgi un atbilst 
pareizas finanšu pārvaldības principiem. 
Tādēļ EIB, īstenojot ar ārējo darbību 
pilnvarām saistītus projektus, ir jāpatur 
iespējas lielā mērā rīkoties neatkarīgi.

Or. en

Pamatojums

Īstenojot šajā lēmumā noteiktos projektus, EIB ir jāpatur iespēja pietiekamā mērā rīkoties pēc 
saviem ieskatiem.
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Grozījums Nr. 7

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 
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.

(11) Lai uzlabotu pilnvaru saskaņotību 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 
sociālā un ekonomikas infrastruktūra (jo 
īpaši transporta, enerģētikas, 
energoapgādes drošības, vides 
infrastruktūras, tai skaitā ūdensapgādes un 
kanalizācijas, kā arī informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā) un 
vietējā privātā sektora attīstība, it īpaši 
atbalstot mazos un vidējos uzņēmumus 
(MVU). Šajās jomās EIB finansēšanas 
darījumu pamatmērķim jābūt reģionālai 
integrācijai starp partnervalstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Turklāt EIB finansēšanas darījumiem 
jāsekmē ES ārējo darbību regulējošo 
pamatprincipu ievērošana, kā to paredz 
Līguma par Eiropas Savienību 21. pants, 
attiecībā uz demokrātijas, tiesiskuma, 
cilvēktiesību un pamatbrīvību veicināšanu 
un nostiprināšanu, kā arī to starptautisko 
vides jomas nolīgumu izpilde, kuros ES ir 
līgumslēdzēja puse. Jo īpaši attiecībā uz 
jaunattīstības valstīm EIB finansēšanas 
darījumiem būtu jāveicina: Jo īpaši 
attiecībā uz jaunattīstības valstīm EIB 
finansēšanas darījumiem būtu jāveicina: šo 
valstu ilgtspējīga ekonomiska, sociālā un 
vides attīstība, jo īpaši visvairāk atpalikušo 
valstu attīstība, šo valstu vienmērīga un 
pakāpeniska integrācija pasaules 
ekonomikā, nabadzības apkarošana, kā arī
to mērķu ievērošana, ko ES apstiprinājusi 
saistībā ar ANO un citām attiecīgām 
starptautiskām organizācijām. EIB 
pakāpeniski jāizveido atbilstoši līdzekļi šo 
prasību pienācīgai izpildei.

(12) Turklāt EIB finansēšanas darījumiem 
jāsekmē ES ārējo darbību regulējošo 
pamatprincipu ievērošana, kā to paredz 
Līguma par Eiropas Savienību 21. pants, 
attiecībā uz demokrātijas, tiesiskuma un 
pamatbrīvību veicināšanu un 
nostiprināšanu, kā arī to starptautisko vides 
jomas nolīgumu izpilde, kuros ES ir 
līgumslēdzēja puse. Jo īpaši attiecībā uz 
jaunattīstības valstīm EIB finansēšanas 
darījumiem būtu jāveicina: šo valstu 
ilgtspējīga ekonomiskā, sociālā un vides 
attīstība, jo īpaši visvairāk atpalikušo 
valstu attīstība, šo valstu vienmērīga un 
pakāpeniska integrācija pasaules 
ekonomikā, nabadzības apkarošana un to 
mērķu ievērošana, ko ES apstiprinājusi 
saistībā ar ANO un citām attiecīgām 
starptautiskām organizācijām. EIB 
pakāpeniski jāizveido atbilstoši līdzekļi šo 
prasību pienācīgai izpildei.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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 

(13) Saskaņā ar šo lēmumu EIB jāievēro 
principi, kas pausti Eiropas konsensā 
attīstības jomā. Tas īstenojams, veicot 
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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 
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.

virkni konkrētu pasākumu, jo īpaši 
palielinot tās spēju novērtēt projektu 
sociālos un attīstības aspektus, tai skaitā ar 
konfliktiem saistītus riskus, un veicinot 
vietēja līmeņa konsultācijas. 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, 
infrastruktūras jomai, sevišķi
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, 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 
jāpiesaista pienācīgi cilvēkresursi. EIB 
darbībai arī jāpapildina prioritātes, kas 
saistītas ar iestāžu veidošanu un nozaru 
reformām. Visbeidzot, EIB ir jānosaka
rezultativitātes rādītāji, kas būtu saistīti ar 
projektu attīstības aspektiem un to 
rezultātiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, 
tika izveidots jauns amats — Savienības 
Augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, kurš vienlaikus ir arī 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ārējo 
attiecību lietās, — ar mērķi vairot ES 
ārējo attiecību ietekmi un saskaņotību. 
Augstā pārstāvja pakļautībā izveidos jaunu 
Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD). 
Pēdējos gados ES ārējo attiecību politika ir 
paplašināta un nostiprināta. Tas jo īpaši 
attiecas uz pirmspievienošanās stratēģiju, 
uz Eiropas kaimiņattiecību politiku, ES 
stratēģiju Vidusāzijai un uz atjaunotajām 
partnerībām ar Latīņameriku un 
Dienvidaustrumāziju, kā arī uz Eiropas 
Savienības stratēģiskajām partnerībām ar 
Krieviju, Ķīnu un Indiju. Tāpat tas attiecas 
arī uz ES attīstības politiku, kas tagad ir 
paplašināta un aptver visas jaunattīstības 
valstis. ES ārējās attiecības no 2007. gada 
atbalsta arī ar jaunajiem finanšu 
instrumentiem, proti, Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumentu (IPA), Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerattiecību 
instrumentu (ENPI), Attīstības sadarbības 
instrumentu (DCI), kā arī Eiropas 
demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu 
(EIDHR) un Stabilitātes instrumentu.

(14) Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, 
tika izveidots jauns amats — Savienības 
augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, kurš vienlaikus ir arī 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ārējo 
attiecību lietās. Augstā pārstāvja pakļautībā 
izveidos jaunu Eiropas Ārējās darbības 
dienestu (EĀDD). Pēdējos gados ES ārējo 
attiecību politika ir paplašināta, jo īpaši 
attiecībā uz pirmspievienošanās stratēģiju, 
uz Eiropas kaimiņattiecību politiku, ES 
stratēģiju Vidusāzijai un uz atjaunotajām 
partnerībām ar Latīņameriku un 
Dienvidaustrumāziju, kā arī uz Eiropas 
Savienības stratēģiskajām 
partnerattiecībām ar Krieviju, Ķīnu un 
Indiju. Tāpat tas attiecas arī uz ES 
attīstības politiku, kas tagad ir paplašināta 
un aptver visas jaunattīstības valstis. ES 
ārējās attiecības no 2007. gada atbalsta ar 
jauniem finanšu instrumentiem, proti, 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 
(IPA), Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerattiecību instrumentu (ENPI), 
Attīstības sadarbības instrumentu (DCI), kā 
arī Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību 
instrumentu (EIDHR) un Stabilitātes 
instrumentu.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) EIB darbība pirmspievienošanās 
valstīs jāīsteno saskaņā ar pievienošanās 
partnerību un Eiropas partnerību 
regulējumu, kurā norādītas prioritātes 
katrai valstij un Kosovai saskaņā ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības 
padomes Rezolūciju Nr. 1244 (1999), lai 
sekmīgi tuvinātos ES, un kurā noteikts 
pamats ES palīdzībai. Stabilizācijas un 
asociācijas process (SAP) ir politiskais 
pamats ES attiecībām ar Rietumbalkānu 
valstīm. Tas ir balstīts uz progresīvu
partnerību, kurā ES piedāvā tirdzniecības 
koncesijas, ekonomisko un finansiālo 
palīdzību un līgumattiecības, izmantojot 
stabilizācijas un asociācijas nolīgumus 
(SAN). Pirmspievienošanās finansiālā 
palīdzība, izmantojot IPA, sekmē 
kandidātvalstu un potenciālo 
kandidātvalstu sagatavošanos saistībām un 
uzdevumiem, kas saistīti ar dalību ES. Ar 
šo palīdzību tiek atbalstīts reformu process, 
tai skaitā sagatavošanās darbi iespējamai 
dalībai ES. Tās uzmanības centrā ir 
iestāžu veidošana, to aktu saskaņošana ar 
acquis communautaire un sagatavošanās 
ES politikas un instrumentu 
izmantošanai.

(15) EIB darbība pirmspievienošanās 
valstīs norisinās saskaņā ar pievienošanās 
partnerību un Eiropas partnerību 
regulējumu, kurā norādītas prioritātes 
katrai valstij un Kosovai saskaņā ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības 
padomes Rezolūciju Nr. 1244 (1999), lai 
sekmīgi tuvinātos ES, un kurā noteikts 
pamats ES palīdzībai. Stabilizācijas un 
asociācijas process (SAP) ir politiskais 
pamats ES attiecībām ar Rietumbalkānu 
valstīm. Tas ir balstīts uz partnerību, kurā 
ES piedāvā tirdzniecības koncesijas, 
ekonomisko un finansiālo palīdzību un 
līgumattiecības, izmantojot stabilizācijas 
un asociācijas nolīgumus (SAN). 
Pirmspievienošanās finansiālā palīdzība, 
izmantojot IPA, sekmē kandidātvalstu un 
potenciālo kandidātvalstu sagatavošanos 
saistībām un uzdevumiem, kas saistīti ar 
dalību ES. Ar šo palīdzību tiek atbalstīts 
reformu process, tai skaitā sagatavošanās 
darbi iespējamai dalībai ES. 

Or. en
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Grozījums Nr. 12

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 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, 

(16) EIB darbība valstīs, uz kurām attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, norisinās
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. Savienība Vidusjūrai, 
Austrumu partnerība un Melnās jūras 
reģiona sinerģija papildina Eiropas 
kaimiņattiecību politiku, tiecoties 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. To papildina 
Ziemeļu dimensija, kas nodrošina 
regulējumu sadarbībai starp ES, Krieviju, 
Norvēģiju un Īslandi. 
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Krieviju, Norvēģiju un Īslandi. 

Or. en

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) EIB darbība Latīņamerikā jāīsteno
ES, Latīņamerikas un Karību jūras reģiona 
valstu stratēģiskās partnerības ietvaros. Kā 
tas ir uzsvērts 2009. gada septembra 
Komisijas paziņojumā “Eiropas Savienība 
un Latīņamerika: globālo procesu 
dalībnieku partnerība”, ES prioritātes 
sadarbībā ar Latīņamerikas valstīm ir 
reģionālās integrācijas sekmēšana un 
nabadzības un sociālās nevienlīdzības
izskaušana, lai veicinātu ilgtspējīgu 
ekonomikas un sociālo attīstību. Šo 
politikas mērķu īstenošana jāveicina, 
ņemot vērā Latīņamerikas valstu dažādo 
attīstības līmeni. ES un Latīņamerikas 
kopējo interešu jomās jāveido divpusējs 
dialogs, tai skaitā par vidi, klimata 
pārmaiņām un katastrofu riska 
mazināšanu, kā arī enerģētiku, zinātni, 
pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju 
un inovāciju.

(17) EIB darbība Latīņamerikā norisinās
ES, Latīņamerikas un Karību jūras reģiona 
valstu stratēģiskās partnerības ietvaros. Kā 
tas ir uzsvērts 2009. gada septembra 
Komisijas paziņojumā “Eiropas Savienība 
un Latīņamerika: globālo procesu 
dalībnieku partnerība”, ES prioritātes 
sadarbībā ar Latīņamerikas valstīm ir 
reģionālās integrācijas sekmēšana un 
nabadzības izskaušana, lai veicinātu 
ilgtspējīgu ekonomikas un sociālo attīstību. 
Šo politikas mērķu īstenošana jāveicina, 
ņemot vērā Latīņamerikas valstu dažādo 
attīstības līmeni. ES un Latīņamerikas 
kopējo interešu jomās jāveido divpusējs 
dialogs, tai skaitā par vidi un katastrofu 
riska mazināšanu, kā arī enerģētiku, 
zinātni, pētniecību, augstāko izglītību, 
tehnoloģiju un inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) EIB aktīvi jādarbojas Āzijā — gan (18) EIB aktīvi darbojas Āzijā. Šajā 
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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 
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.

neviendabīgajā reģionā ES stiprina 
stratēģiskās partnerattiecības ar Ķīnu un 
Indiju un risina sarunas par jauniem 
partnerības un brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem ar 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, uzlabojot pārvaldību un
palielinot politisko un sociālo stabilitāti. 
Tiek kopīgi īstenoti politikas mērķi, lai
risinātu kopīgas problēmas, piemēram, 
saistībā ar ilgtspējīgu attīstību, drošību un 
stabilitāti, pārvaldību, kā arī dabas un 
cilvēka radītu katastrofu novēršanu un 
reaģēšanu uz tām. 

Or. en

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) ES stratēģija jaunām partnerattiecībām 
ar Vidusāziju, ko Eiropadome pieņēma 
2007. gada jūnijā, ir stiprinājusi reģionālu 
un divpusēju dialogu un ES sadarbību ar 
Vidusāzijas valstīm reģionam svarīgos 
jautājumos, kas saistīti, piemēram, ar 
nabadzības mazināšanu, ilgtspējīgu 
attīstību un stabilitāti. Stratēģijas 
īstenošanas rezultātā ir panākts būtisks 
progress cilvēktiesību, tiesiskuma, labas 
pārvaldības, demokrātijas, izglītības, 

(19) ES stratēģija jaunām partnerattiecībām 
ar Vidusāziju, ko Eiropadome pieņēma 
2007. gada jūnijā, ir ļāvusi panākt būtisku 
progresu cilvēktiesību, tiesiskuma, labas 
pārvaldības, demokrātijas, izglītības, 
ekonomikas attīstības, tirdzniecības un 
ieguldījumu, enerģētikas un transporta un 
vides politikas jomās.



PE448.767v02-00 16/32 PA\831993LV.doc

LV

ekonomikas attīstības, tirdzniecības un 
ieguldījumu, enerģētikas un transporta un 
vides politikas jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) EIB darbība Dienvidāfrikā jāīsteno
saskaņā ar ES un Dienvidāfrikas valsts 
stratēģijas dokumentu. Galvenās stratēģijas 
dokumentā noteiktās jomas ir darbavietu 
radīšana un pakalpojumu sniegšanas un 
sociālās kohēzijas spēju pilnveidošana. EIB 
darbības Dienvidāfrikā ir veiktas, 
papildinot Komisijas attīstības sadarbības 
programmu, t.i., EIB koncentrējoties uz 
atbalstu privātajam sektoram un 
ieguldījumiem infrastruktūras un sociālo 
pakalpojumu (mājokļu, elektroapgādes un 
pašvaldību infrastruktūra) paplašināšanā. 
Dienvidāfrikas valsts stratēģijas dokumenta 
vidusposma pārskatā ir sniegts 
priekšlikums darbības klimata pārmaiņu 
jomā papildināt ar pasākumiem, kas 
atbalsta “zaļu darbavietu” izveidi.

(20) EIB darbība Dienvidāfrikā norisinās
saskaņā ar ES un Dienvidāfrikas valsts 
stratēģijas dokumentu. Galvenās stratēģijas 
dokumentā noteiktās jomas ir darbavietu 
radīšana un pakalpojumu sniegšanas un 
sociālās kohēzijas spēju pilnveidošana. EIB 
darbības Dienvidāfrikā ir bijušas 
koncentrētas uz atbalstu privātajam 
sektoram un ieguldījumiem infrastruktūras 
un sociālo pakalpojumu (mājokļu, 
elektroapgādes un pašvaldību 
infrastruktūra) paplašināšanā. 
Dienvidāfrikas valsts stratēģijas dokumenta 
vidusposma pārskatā ir sniegts 
priekšlikums darbības klimata pārmaiņu 
jomā papildināt ar pasākumiem, kas 
atbalsta “zaļu darbavietu” izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai attiecīgajos reģionos palielinātu 
visa ES sniegtā atbalsta saskaņotību, 
jāmeklē iespējas EIB finansējumu pēc 

(21) Lai attiecīgajos reģionos palielinātu 
visa ES sniegtā atbalsta saskaņotību, var 
meklēt iespējas EIB finansējumu pēc 
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vajadzības un atbilstošā veidā apvienot ar 
ES budžeta resursiem, piemēram, ar
garantiju, riska kapitāla un procentu likmju 
subsīdiju, ieguldījumu līdzfinansējuma 
formā, līdztekus tehniskai palīdzībai 
projektu sagatavošanā un īstenošanā, 
izmantojot IPA, ENPI, Stabilitātes 
instrumentu, EIDHR un DCI. 

vajadzības un atbilstošā veidā apvienot ar 
ES budžeta resursiem, piemēram, garantiju, 
riska kapitāla un procentu likmju subsīdiju, 
ieguldījumu līdzfinansējuma veidā, 
līdztekus tehniskai palīdzībai projektu 
sagatavošanā un īstenošanā, izmantojot 
IPA, ENPI, Stabilitātes instrumentu, 
EIDHR un DCI. Visos gadījumos, kad 
līdztekus EIB finansējumam izmanto 
citus ES budžeta resursus, visos ar 
finansējumu saistītajos lēmumos ir 
skaidri jānorāda, kādi būs izmantojamie 
resursi. Komisijas gada pārskatā, kas 
iesniedzams Eiropas Parlamentā, ir 
detalizēti jāuzskaita budžeta resursi un 
finanšu instrumenti, kuri izmantoti 
līdztekus EIB finansējumam. 

Or. en

Pamatojums
Ir būtiski, lai Eiropas Parlaments ik gadu saņemtu pārskatu par visiem ar šo lēmumu 
saistītajiem finansējuma veidiem.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Jānodrošina, ka visos līmeņos — no 
sākotnējās stratēģiskās plānošanas līdz 
pat projekta īstenošanai uz vietas — EIB 
ārējās finansēšanas darījumi atbilst ES 
ārējo attiecību politikai šajā lēmumā 
noteiktajiem augsta līmeņa mērķiem, kā 
arī sekmē to īstenošanu. Lai palielinātu 
ES ārējo darbību saskaņotību, arī 
turpmāk jāstiprina politiskais un 
stratēģiskais dialogs starp Komisiju, 
EĀDD un EIB. Tādā pašā nolūkā 
jāuzlabo sadarbība un savlaicīga 
informācijas apmaiņa starp EIB un 

svītrots
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Komisiju darba gaitā. Īpaša nozīme ir 
viedokļu apmaiņai starp EIB, Komisiju 
un EĀDD plānošanas dokumentu 
sagatavošanas procesa sākumā, lai 
maksimāli veicinātu sinerģiju starp EIB 
un Komisijas īstenotajām darbībām.

Or. en

Pamatojums

Īstenojot šajā lēmumā noteiktos projektus, EIB noteikti ir jāpatur iespēja pietiekamā mērā 
rīkoties pēc saviem ieskatiem.

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Praktiskie pasākumi pilnvaru 
vispārējo mērķu sasaistei ar to īstenošanu 
tiks izklāstīti reģionālās darbības 
vadlīnijās, ko kopīgi izstrādās Komisija un 
EIB, vajadzības gadījumā par politikas 
jautājumiem apspriežoties ar EĀDD. Šīm 
vadlīnijām jābalstās uz plašāku ES
politikas kontekstu attiecībā uz katru 
reģionu, jāatspoguļo ES valstu stratēģijas 
un jābūt vērstām uz to, lai nodrošinātu, ka 
ar EIB finansējumu tiek sniegts papildu 
atbalsts attiecīgām ES palīdzības politikas 
jomām, programmām un instrumentiem
dažādos reģionos. Šīs pamatnostādnes 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei saskaņā ar Komisijas ikgadējo 
ziņojumu sniegšanas praksi attiecībā uz 
EIB ārējo darbību pilnvarām.

(23) Praktiskie pasākumi pilnvaru 
vispārējo mērķu sasaistei ar to īstenošanu 
tiks izklāstīti reģionālās darbības 
vadlīnijās, ko kopīgi izstrādās Komisija un 
EIB, vajadzības gadījumā par politikas 
jautājumiem apspriežoties ar EĀDD. Šīm 
vadlīnijām jābalstās uz plašāku politikas 
kontekstu attiecībā uz katru reģionu, 
jāatspoguļo ES valstu stratēģijas un jābūt 
vērstām uz to, lai nodrošinātu, ka EIB 
finansējums papildina attiecīgās ES 
palīdzības politikas jomas, programmas un 
instrumentus dažādos reģionos. Šīs 
pamatnostādnes jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei saskaņā ar 
Komisijas ikgadējo ziņojumu sniegšanas 
praksi attiecībā uz EIB ārējo darbību 
pilnvarām.

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Apspriežoties ar Komisiju, EIB 
jāsagatavo provizoriska daudzgadu 
programma par plānoto EIB parakstīto 
finansēšanas darījumu apjomu, lai 
nodrošinātu pareizu budžeta plānošanu 
attiecībā uz Garantiju fonda finansējumu. 
Sagatavojot regulārus budžeta plānus, ko 
nosūta budžeta lēmējinstitūcijai, Komisijai 
būtu jāņem vērā minētais plāns.

(24) EIB jāsagatavo provizoriska 
daudzgadu programma par plānoto EIB 
parakstīto finansēšanas darījumu apjomu, 
lai nodrošinātu pareizu budžeta plānošanu 
attiecībā uz Garantiju fonda finansējumu. 
Sagatavojot regulārus budžeta plānus, ko 
nosūta budžeta lēmējinstitūcijai, Komisijai 
būtu jāņem vērā minētais plāns.

Or. en

Grozījums Nr. 21

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 
noteikti 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Būtu jārosina EIB plašāk īstenot 
darbības ārpus ES, neizmantojot ES 
garantiju, lai atbalstītu ES ārējās politikas 
mērķu īstenošanu, jo īpaši 
pirmspievienošanās valstīs un valstīs, uz 
kurām attiecas kaimiņattiecību politika, 
un citu reģionu valstīs, kurām piešķirts 
investīciju līmeņa reitings, kā arī valstīs, 
kam piešķirts zemāks reitings, ja EIB ir 
pienācīgas trešo pušu garantijas. 
Apspriežoties ar Komisiju, EIB jāizstrādā 
politika, kā tiks pieņemti lēmumi par to, 
vai projektu finansēs saskaņā ar 
pilnvarām, izmantojot ES garantiju, vai 
pašai EIB uzņemoties risku. Šādā politikā 
īpaši jāņem vērā attiecīgo valstu un 
projektu kredītspēja.

svītrots 

Or. en

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) EIB jāpaplašina piedāvāto jauno un 
inovatīvo finanšu instrumentu klāsts, 
tostarp vairāk koncentrējoties uz 
garantiju instrumentu izstrādi. Turklāt 
jārosina EIB izsniegt aizdevumus vietējā 
valūtā un emitēt vērtspapīrus vietējos 
tirgos ar nosacījumu, ka partnervalstis 
ievieš nepieciešamās strukturālās 
reformas, jo īpaši finanšu nozarē, kā arī 
veic citus pasākumus EIB darbības 

svītrots 
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sekmēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu, ka ievēro prasības, 
kas izriet no tai piešķirtajām pilnvarām 
rīkoties reģionos un apakšreģionos, EIB 
ārējām darbībām ir jāpiesaista pietiekami 
cilvēkresursi un finanšu resursi. Tādējādi 
noteikti būtu nepieciešamas pietiekamas 
iespējas atbalstīt ES attīstības sadarbības 
mērķu īstenošanu, vairāk koncentrēties uz 
EIB darbību vides, sociālo un attīstības 
aspektu ex-ante novērtēšanu un efektīvi 
uzraudzīt projektu īstenošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Īstenojot šajā lēmumā noteiktos projektus, EIB noteikti ir jāpatur iespēja pietiekamā mērā 
rīkoties pēc saviem ieskatiem. Turklāt atbilstīgi šim lēmumam finansētie projekti ir jāīsteno 
tā, lai tie būtu ekonomiski „dzīvotspējīgi”.

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Finansēšanas darījumos ārpus ES, kas 
ietilpst šā lēmuma darbības jomā, EIB būtu 
jācenšas stiprināt koordināciju un 
sadarbību ar IFI un EBFI, ja tas vajadzīgs, 
tostarp sadarbību, ievērojot konkrētu 
nozaru prasības un savstarpēju paļāvību 
attiecībā uz procedūrām, kā arī veicināt 

(29) Finansēšanas darījumos, kas ietilpst šā 
lēmuma darbības jomā, EIB būtu jācenšas 
vēl vairāk stiprināt koordināciju un 
sadarbību ar IFI un EBFI, ja tas vajadzīgs, 
tostarp sadarbību, ievērojot konkrētu 
nozaru prasības un savstarpēju paļāvību 
attiecībā uz procedūrām, kā arī veicināt 
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kopīga līdzfinansējuma izmantojumu un 
līdzdalību plaša mēroga iniciatīvās, 
piemēram, tādās, kas veicina atbalsta 
koordināciju un efektivitāti. Lai efektīvi 
īstenotu augstāk minētos pasākumus, tiem
jābalstās uz savstarpīguma principa 
ievērošanu starp EIB un citām iestādēm, 
un ir nepieciešams nodrošināt līdzvērtīgus 
pasākumus no EIB un citu finanšu 
iestāžu puses. Noteikumi par EIB 
finansējuma izmantošanu austrumu 
kaimiņvalstīs un partnerības valstīs, 
Vidusāzijā un Turcijā ir izklāstīti 
trīspusējos saprašanās memorandos starp 
Komisiju, EIB un Eiropas Rekonstrukcijas 
un attīstības banku.

kopīga līdzfinansējuma izmantojumu un 
līdzdalību plaša mēroga iniciatīvās, 
piemēram, tādās, kas veicina atbalsta 
koordināciju un efektivitāti. Īstenojot šos
pasākumus, jāievēro savstarpīguma 
princips. Noteikumi par EIB finansējuma 
izmantošanu austrumu kaimiņvalstīs un 
partnerības valstīs, Vidusāzijā un Turcijā ir 
izklāstīti trīspusējos saprašanās 
memorandos starp Komisiju, EIB un 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
banku.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Jānostiprina EIB ziņošana un 
informācijas sniegšana Komisijai, lai 
Komisija varētu uzlabot gada pārskatu, kas 
iesniedzams Eiropas Parlamentam un 
Padomei par EIB finansēšanas darījumiem, 
kuri veikti saskaņā ar šo lēmumu. Jo īpaši 
pārskatā jābūt novērtētai EIB finansēšanas 
darījumu atbilstībai šim lēmumam, ņemot 
vērā darbības vadlīnijas, un tajā jāietver 
sadaļas par pievienoto vērtību saskaņā ar 
ES politiku un sadaļas par sadarbību ar 
Komisiju, citām starptautiskām finanšu 
iestādēm un divpusējiem līdzekļu 
devējiem, tostarp līdzfinansējuma jomā. 
Attiecīgos gadījumos pārskatā jāietver 
norādes uz ievērojamām apstākļu 
izmaiņām, kas attaisnotu turpmākus 
grozījumus pilnvarās pirms perioda 
beigām.

(30) Jānostiprina EIB ziņošana un 
informācijas sniegšana, lai Komisija varētu 
uzlabot gada pārskatu, kas iesniedzams 
Eiropas Parlamentam un Padomei par EIB 
finansēšanas darījumiem, kuri veikti 
saskaņā ar šo lēmumu. Jo īpaši pārskatā 
jābūt novērtētai EIB finansēšanas darījumu 
atbilstībai šim lēmumam, un tajā jāietver 
sadaļas par pievienoto vērtību un par 
sadarbību ar Komisiju, citām 
starptautiskām finanšu iestādēm un 
divpusējiem līdzekļu devējiem, tostarp 
līdzfinansējuma jomā. Attiecīgos 
gadījumos pārskatā jāietver norādes uz 
ievērojamām apstākļu izmaiņām, kas 
attaisnotu turpmākus grozījumus pilnvarās 
pirms perioda beigām. Ziņojumā jo īpaši 
būtu detalizēti jānorāda visi Savienības 
finanšu resursi, kas izmantoti līdztekus 
EIB un citu līdzekļu devēju 
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finansējumam, tādējādi sniedzot sīki 
izstrādātu pārskatu par veikto finanšu 
darījumu finansiālo ietekmi.

Or. enPamatojums
Ir būtiski, lai Eiropas Parlaments ik gadu saņemtu pārskatu par visiem ar šo lēmumu 
saistītajiem finansējuma veidiem.

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) EIB finansēšanas darījumi arī turpmāk 
pārvaldāmi saskaņā ar EIB noteikumiem 
un kārtību, tai skaitā ar atbilstīgiem 
kontroles pasākumiem un pasākumiem, 
kuru mērķis ir nepieļaut izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas, kā arī saskaņā ar 
attiecīgiem noteikumiem un procedūrām 
saistībā ar Revīzijas palātu un Eiropas 
Krāpšanas apkarošanas biroju (OLAF).

(31) EIB finansēšanas darījumi arī turpmāk 
noteikti jāpārvalda saskaņā ar EIB 
noteikumiem un kārtību, kā arī saskaņā ar 
attiecīgiem noteikumiem un procedūrām, 
kas attiecas uz Revīzijas palātu un Eiropas 
Krāpšanas apkarošanas biroju (OLAF).

Or. en

Grozījums Nr. 28

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 
nozīmīgo ES politikas mērķi — apkarot 

4. Pilnvaras klimata pārmaiņu jomā aptver 
EIB finansēšanas darījumus visās valstīs, 
uz kurām attiecas šis lēmums, ja šādi EIB 
finansēšanas darījumi palīdz sasniegt ES 
politikas mērķi — atbalstīt projektus, kas 
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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.

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 
pārmaiņu sekām. Pilnvaras klimata 
pārmaiņu jomā īsteno sadarbībā ar 
Komisiju, un, ja tas ir lietderīgi un 
iespējams, apvienojot EIB finansējumu ar 
ES budžeta līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kā vispārējās pilnvaras, tā arī 
pilnvaras klimata pārmaiņu jomā 
jāpārvalda atbilstīgi pareizas finanšu 
pārvaldības principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētajās jomās EIB 
finansēšanas darījumu pamatmērķis ir 

2. Šā panta 1. punktā minētajās jomās EIB 
finansēšanas darījumu pamatmērķis ir 



PA\831993LV.doc 25/32 PE448.767v02-00

LV

reģionālā integrācija partnervalstu starpā, 
tostarp ekonomiskā integrācija starp 
pirmspievienošanās valstīm, 
kaimiņvalstīm un ES.

reģionālā integrācija partnervalstu starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. EIB pastiprināti izvērš darbības tādās 
sociālajās jomās kā veselība un izglītība.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ES garantija sedz tikai EIB finansēšanas 
darījumus tiesīgās valstīs, kas noslēgušas 
pamatnolīgumu ar EIB, kurā noteikti šādu 
darījumu juridiskie nosacījumi.

3. ES garantijai jāsedz tikai EIB 
finansēšanas darījumi tiesīgās valstīs, kas 
noslēgušas pamatnolīgumu ar EIB, kurā 
noteikti šādu darījumu juridiskie 
nosacījumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija kopā ar EIB izstrādā reģionālās 
darbības vadlīnijas attiecībā uz EIB 
finansējumu saskaņā ar šo lēmumu. 
Sagatavojot vadlīnijas, Komisija un EIB 
vajadzības gadījumā par politikas 
jautājumiem apspriedīsies ar Eiropas 
Ārējās darbības dienestu. Vadlīniju mērķis 
ir nodrošināt, ka ar EIB finansējumu tiek 
sekmēta ES politikas īstenošana, un to 
pamatā ir Komisijas un — vajadzības 
gadījumā — EĀDD noteiktā plašākā 
reģionālā politika.  Jo īpaši darbības 
vadlīnijas nodrošinās, ka EIB finansējums 
papildina attiecīgo ES palīdzības politiku, 
programmas un instrumentus dažādos 
reģionos, ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
rezolūcijas un Padomes lēmumus un 
secinājumus. Komisija informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par sagatavotajām 
vadlīnijām. Ievērojot darbības vadlīnijas, 
EIB izstrādā attiecīgas finansēšanas 
stratēģijas un nodrošina to īstenošanu.

1. Komisija kopā ar EIB izstrādā reģionālās 
darbības vadlīnijas attiecībā uz EIB 
finansējumu saskaņā ar šo lēmumu. 
Sagatavojot vadlīnijas, Komisija un EIB 
vajadzības gadījumā par politikas 
jautājumiem var apspriesties ar Eiropas 
Ārējās darbības dienestu. Vadlīniju mērķis 
ir nodrošināt, ka ar EIB finansējumu tiek 
sekmēta ES politikas īstenošana, un to 
pamatā ir Komisijas un — vajadzības 
gadījumā — EĀDD noteiktā plašākā 
reģionālā politika. Jo īpaši darbības 
vadlīnijas nodrošinās, ka EIB finansējums 
papildina attiecīgo ES palīdzības politiku, 
programmas un instrumentus dažādos 
reģionos, ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
rezolūcijas un Padomes lēmumus un 
secinājumus. Komisija informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par sagatavotajām 
vadlīnijām. Ievērojot darbības vadlīnijas, 
EIB izstrādā attiecīgas finansēšanas 
stratēģijas un nodrošina to īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 34

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 

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

saistīti ar cilvēktiesību jautājumiem, lai 
nodrošinātu, ka saskaņā ar šo lēmumu 
atbalstu saņem tikai ilgtspējīgi projekti. 

Or. en

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgos gadījumos novērtē arī to, kā, 
izmantojot tehnisko palīdzību, visā 
projekta ciklā vairot EIB finansējuma 
saņēmēju rīcībspēju.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Palielina EIB ārējo darbību saskanību
ar ES ārējās politikas mērķiem, lai 
maksimāli palielinātu sinerģiju starp EIB 
finansējumu un Eiropas Savienības budžeta 
resursiem; konkrētāk, tiek izstrādātas 
5. pantā minētās darbības vadlīnijas, kā arī 
īstenots regulārs un sistemātisks dialogu un 
savlaicīgu informācijas apmaiņu par

1. EIB ārējo darbību saskaņotība ar ES 
ārpolitiskajiem mērķiem maksimāli 
palielina sinerģiju starp EIB finansējumu 
un Eiropas Savienības budžeta resursiem; 
konkrētāk, tiek izstrādātas 5. pantā minētās 
darbības vadlīnijas, kā arī īstenots regulārs 
un sistemātisks dialogs un savlaicīga
informācijas apmaiņa par

Or. en
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Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgos gadījumos EIB finansēšanas 
darījumus veic, pastiprināti sadarbojoties ar 
citām starptautiskām finanšu iestādēm vai 
Eiropas divpusējām finanšu iestādēm, lai 
pēc iespējas palielinātu sinerģijas, 
sadarbību un efektivitāti, kā arī lai 
nodrošinātu pieņemamu riska dalījumu un 
saskaņotu projektu prasības ar konkrētas 
nozares prasībām.

1. Attiecīgos gadījumos EIB finansēšanas 
darījumus veic, pastiprināti sadarbojoties ar 
citām starptautiskām finanšu iestādēm vai 
Eiropas divpusējām finanšu iestādēm, lai 
pēc iespējas palielinātu sinerģijas, 
sadarbību un efektivitāti, kā arī lai 
nodrošinātu pārdomātu un saprātīgu riska 
dalījumu un saskaņotu projektu prasības ar 
konkrētas nozares prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz EIB finansēšanas 
darījumiem, kas ir sākti ar kādu valsti vai 
ko garantē kāda valsts, kā arī citiem EIB 
finansēšanas darījumiem, kas ir sākti ar 
reģionu vai vietējām pašvaldībām vai 
valsts īpašumā un/vai kontrolē esošiem 
uzņēmumiem vai iestādēm, ja šādiem EIB 
finansēšanas darījumiem ir dots attiecīgs 
EIB kredītriska novērtējums, kurā ņemts 
vērā kredītriska stāvoklis attiecīgajā valstī, 
ES garantija attiecas uz visiem 
maksājumiem, ko EIB nav saņēmusi, bet 
kas tai pienākas (turpmāk — “vispārējā 
garantija”).

1. Attiecībā uz EIB finansēšanas 
darījumiem, kas ir sākti ar kādu valsti vai 
ko garantē kāda valsts, kā arī citiem EIB 
finansēšanas darījumiem, kas ir sākti ar 
reģionu vai vietējām pašvaldībām vai 
valsts īpašumā un/vai kontrolē esošiem 
uzņēmumiem vai iestādēm, ja šādiem EIB 
finansēšanas darījumiem ir dots attiecīgs 
EIB kredītriska novērtējums, kurā ņemts 
vērā kredītriska stāvoklis attiecīgajā valstī, 
ES garantija obligāti attiecas uz visiem 
maksājumiem, ko EIB nav saņēmusi, bet 
kas tai pienākas (turpmāk — “vispārējā 
garantija”).

Or. en
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Grozījums Nr. 39

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EIB, apspriežoties ar Komisiju, izstrādā 
skaidru un pārskatāmu finansējuma 
piešķiršanas politiku, lai pieņemtu lēmumu 
par tādu darījumu finansējuma avotu, kam 
var piešķirt gan ES garantijas seguma 
saņemšanai, gan finansējumu, pašai EIB 
uzņemoties risku.

4. EIB izstrādā skaidru un pārskatāmu 
finansējuma piešķiršanas politiku, lai 
pieņemtu lēmumu par tādu darījumu 
finansējuma avotu, kuru gadījumā ir 
iespējams piešķirt gan ES garantijas, gan 
finansējumu, pašai EIB uzņemoties risku.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par EIB 
finansēšanas darījumiem, kas veikti 
saskaņā ar šo lēmumu. Ziņojumā iekļauj 
novērtējumu par EIB finansēšanas 
darījumiem , iedalot pa projektiem, 
nozarēm, valstīm un reģioniem, kā arī 
ziņas par to, kā EIB finansēšanas darījumu
palīdzējuši sasniegt ES ārējās politikas un 
stratēģiskos mērķus. Jo īpaši ziņojumā 
izvērtē EIB finansēšanas darījumu 
atbilstību šim lēmumam, ņemot vērā 
5. pantā minētās darbības vadlīnijas, un 
tajā ietver sadaļas par pievienoto vērtību 
attiecībā uz ES politikas mērķu 
sasniegšanu, kā arī sadaļas par sadarbību 
ar Komisiju, citām starptautiskām finanšu 
iestādēm un divpusējām iestādēm, tostarp 
par līdzfinansēšanu.

1. Komisija katru gadu ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par EIB 
finansēšanas darījumiem, kas veikti 
saskaņā ar šo lēmumu. Ziņojumā iekļauj 
novērtējumu par EIB finansēšanas 
darījumiem, iedalot pa projektiem, 
nozarēm, valstīm un reģioniem, kā arī 
ziņas par to, kā EIB finansēšanas darījumi
palīdzējuši sasniegt ES ārpolitiskos un 
stratēģiskos mērķus. Jo īpaši ziņojumā 
izvērtē EIB finansēšanas darījumu 
atbilstību šim lēmumam, ņemot vērā 
5. pantā minētās darbības vadlīnijas, un 
tajā ietver sadaļas par pievienoto vērtību, 
kā arī sadaļas par sadarbību ar Komisiju, 
citām starptautiskām finanšu iestādēm un 
divpusējām iestādēm, tostarp par 
līdzfinansēšanu. Ziņojumā jo īpaši 
detalizēti norāda visus Savienības finanšu 
resursus, kas izmantoti līdztekus EIB un 
citu līdzekļu devēju finansējumam, 
tādējādi sniedzot sīki izstrādātu pārskatu 
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par saskaņā ar šo lēmumu veikto finanšu 
darījumu finansiālo ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par katru EIB finansēšanas darījumu 
EIB sniedz Komisijai statistisko, finanšu 
un grāmatvedības informāciju, kas 
nepieciešama, lai Komisija izpildītu 
ziņošanas pienākumu vai atbildētu uz 
Eiropas Revīzijas palātas pieprasījumiem, 
kā arī revidenta apstiprinājumu par EIB 
finansēšanas darījumu neatmaksātajām 
summām.

3. Par katru EIB finansēšanas darījumu 
EIB obligāti sniedz Komisijai statistisko, 
finanšu un grāmatvedības informāciju, kas 
nepieciešama, lai Komisija izpildītu 
ziņošanas pienākumu vai atbildētu uz 
Eiropas Revīzijas palātas pieprasījumiem, 
kā arī revidenta apstiprinājumu par EIB 
finansēšanas darījumu neatmaksātajām 
summām.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai Komisija varētu vest uzskaiti un 
ziņot par riskiem, ko sedz vispārējā 
garantija, EIB sniedz Komisijai EIB riska 
novērtējumu un klasifikācijas informāciju 
par EIB finansēšanas darījumiem ar 
aizņēmējiem vai garantijas saņēmējiem, 
kas nav valsts.

4. Lai Komisija varētu vest uzskaiti un 
ziņot par riskiem, ko sedz vispārējā 
garantija, EIB obligāti sniedz Komisijai 
EIB riska novērtējumu un klasifikācijas 
informāciju par EIB finansēšanas 
darījumiem ar aizņēmējiem vai garantijas 
saņēmējiem, kas nav valsts.

Or. en
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Grozījums Nr. 43

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – rindkopa aiz D. punkta

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nepārsniedzot vispārējo pilnvaru 
maksimālos apjomus reģioniem, EIB 
pārvaldības struktūras var pieņemt lēmumu 
pārvietot no viena provizoriskā reģionālā
apakšapjoma uz citu summas, kas 
nepārsniedz 10 % no maksimālā apjoma 
reģioniem.

Nepārsniedzot konkrētam reģionam 
noteiktos vispārējo pilnvaru maksimālos 
apjomus, EIB pārvaldības struktūras var 
pieņemt lēmumu pārvietot no viena 
provizoriskā apakšapjoma uz citu summas, 
kas nepārsniedz 20 % no reģionam 
noteiktā maksimālā apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – A virsraksts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kandidātvalstis
Horvātija, Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republika. 

1. Kandidātvalstis
Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republika. 

Or. en

Grozījums Nr. 45

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – B virsraksts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Austrumeiropa, Dienvidkaukāzs un 
Krievija
Austrumeiropa: Moldova, Ukraina, 
Baltkrievija; 
Dienvidkaukāzs: Armēnija, Azerbaidžāna, 
Gruzija; 
Krievija.

2. Austrumeiropa, Dienvidkaukāzs un 
Krievija
Austrumeiropa: Moldovas Republika, 
Ukraina, Baltkrievija; 
Dienvidkaukāzs: Armēnija, Azerbaidžāna, 
Gruzija; 
Krievija (tostarp — Kaļiņingrada).
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Or. en


