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Grozījums Nr. 1
Peter Skinner

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka finanšu instrumentu un 
Eiropas līdzfinansēšanas programmu 
daudzveidība rada apjukumu un 
neskaidrību valsts un privātajā sektorā, kas 
vēlas tos izmantot; tādēļ pauž cerību, ka to 
racionalizēšana un koordinēšana 
veicinātu efektīvu izmantošanu vienotas un 
saskaņotas kopienas ietvaros, tostarp 
struktūrfondos;

1. norāda, ka finanšu instrumentu un 
Eiropas līdzfinansēšanas programmu 
daudzveidība rada apjukumu un 
neskaidrību valsts un privātajā sektorā, kas 
vēlas tos izmantot; prasa uzsākt analīzi 
nolūkā noteikt visefektīvāko veidu, kā šo 
instrumentu un struktūrfondu 
finansējumu piešķirt pieteikumu
iesniedzējiem, lai veicinātu tā efektīvu 
izmantošanu vienotas un saskaņotas 
sistēmas ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka finanšu instrumentu un 
Eiropas līdzfinansēšanas programmu 
daudzveidība rada apjukumu un 
neskaidrību valsts un privātajā sektorā, kas 
vēlas tos izmantot; tādēļ pauž cerību, ka to 
racionalizēšana un koordinēšana veicinātu 
efektīvu izmantošanu vienotas un 
saskaņotas kopienas ietvaros, tostarp 
struktūrfondos;

1. norāda, ka finanšu instrumentu un 
Eiropas līdzfinansēšanas programmu 
daudzveidība rada apjukumu un 
neskaidrību valsts un privātajā sektorā, kas 
vēlas tos izmantot; tādēļ pauž cerību, ka to 
racionalizēšana un koordinēšana veicinātu 
efektīvu izmantošanu vienotas un 
saskaņotas sistēmas ietvaros, kurā ietilptu 
arī struktūrfondi; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē Komisijas domu par instrumentu 
sagrupēšanu, apvienojot politikas jomas, 
kā, piemēram, Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentā, lai izveidotu 
kopēju instrumentu un izmantotu 
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starpnozaru sinerģijas; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka starpnozaru projektiem, 
piemēram, viedtīkliem, tiek piešķirta 
prioritāte un iedalīts īpašs finansējums, 
lai pilnībā izmantotu daudznozaru 
finanšu instrumenta priekšrocības;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pilnībā atbalsta Komisijas 
novērtējumu, ka, rosinot ieguldījumus 
saistībā ar energoefektivitātes 
paaugstināšanu, atjaunojamu 
energoresursu avotiem un saistīto 
infrastruktūru, novatoriski finanšu 
instrumenti var sekmēt pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku un 
sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Antonio Cancian

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka daži jau enerģētikas jomā 
darbojošies finanšu instrumenti, kā, 
piemēram, Eiropas Energoefektivitātes 
fonds (EEF) un fonds Marguerite, diemžēl 
nav devuši cerētos rezultātus; norāda arī, 
ka fonds Marguerite līdz šim finansējis 

2. norāda arī, ka fonds Marguerite līdz šim 
finansējis ierobežotu skaitu projektu; prasa 
Komisijai sākt šā fonda darbības 
uzlabošanu; uzskata, ka turpmāk, 
pieņemot jaunus finanšu instrumentus, 
jāņem vērā šī ne pārāk pozitīvā pieredze, 
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ierobežotu skaitu projektu, savukārt 
Eiropas Energoefektivitātes fonds 
darbojas, piedāvājot tiem, kas to vēlas, 
izmantot finansēšanas nosacījumus, kas ir 
līdzvērtīgi vai pat neizdevīgāki par tiem, 
ko piedāvā parastais tirgus; uzskata, ka 
turpmāk, pieņemot jaunus finanšu 
instrumentus, jāņem vērā šī ne pārāk 
pozitīvā pieredze;

lai pēc iespējas uzlabotu finanšu 
instrumentu darbības uzsākšanas ātrumu;

Or. it

Grozījums Nr. 5
Peter Skinner

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka daži jau enerģētikas jomā 
darbojošies finanšu instrumenti, kā, 
piemēram, Eiropas Energoefektivitātes 
fonds (EEF) un fonds Marguerite, diemžēl 
nav devuši cerētos rezultātus; norāda arī, 
ka fonds Marguerite līdz šim finansējis 
ierobežotu skaitu projektu, savukārt 
Eiropas Energoefektivitātes fonds 
darbojas, piedāvājot tiem, kas to vēlas, 
izmantot finansēšanas nosacījumus, kas ir 
līdzvērtīgi vai pat neizdevīgāki par tiem, 
ko piedāvā parastais tirgus; uzskata, ka 
turpmāk, pieņemot jaunus finanšu 
instrumentus, jāņem vērā šī ne pārāk 
pozitīvā pieredze;

2. norāda, ka daži finanšu instrumenti, kas 
jau darbojas enerģētikas jomā, kā, 
piemēram, Eiropas Energoefektivitātes 
fonds (EEF) un fonds Marguerite, ir bijuši 
nosacīti sekmīgi attiecībā uz finansēto 
projektu skaitu; uzskata, ka turpmāk, 
pieņemot jaunus finanšu instrumentus un 
novērtējot, kā varētu palielināt šā 
finansēšanas veida tvērumu, tas jāņem 
vērā; 

Or. en

Grozījums Nr. 6
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka daži jau enerģētikas jomā 
darbojošies finanšu instrumenti, kā, 
piemēram, Eiropas Energoefektivitātes 
fonds (EEF) un fonds Marguerite, diemžēl 
nav devuši cerētos rezultātus; norāda arī, ka 
fonds Marguerite līdz šim finansējis 
ierobežotu skaitu projektu, savukārt 
Eiropas Energoefektivitātes fonds darbojas, 
piedāvājot tiem, kas to vēlas, izmantot 
finansēšanas nosacījumus, kas ir līdzvērtīgi 
vai pat neizdevīgāki par tiem, ko piedāvā 
parastais tirgus; uzskata, ka turpmāk, 
pieņemot jaunus finanšu instrumentus, 
jāņem vērā šī ne pārāk pozitīvā pieredze;

2. norāda, ka daži finanšu instrumenti, kas 
darbojas enerģētikas jomā, kā, piemēram, 
Eiropas Energoefektivitātes fonds (EEF) 
un fonds Marguerite, diemžēl nesniedz 
cerētos rezultātus; norāda arī, ka fonds 
Marguerite līdz šim finansējis ierobežotu 
skaitu projektu, savukārt Eiropas 
Energoefektivitātes fonds darbojas, 
piedāvājot tiem, kas to vēlas, izmantot 
finansēšanas nosacījumus, kas ir līdzvērtīgi 
vai pat neizdevīgāki par tiem, ko piedāvā 
parastais tirgus; uzskata, ka šie finanšu 
instrumenti ir jāpielāgo, lai tie kļūtu
patiesi pievilcīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka daži jau enerģētikas jomā 
darbojošies finanšu instrumenti, kā, 
piemēram, Eiropas Energoefektivitātes 
fonds (EEF) un fonds Marguerite, diemžēl 
nav devuši cerētos rezultātus; norāda arī, ka 
fonds Marguerite līdz šim finansējis 
ierobežotu skaitu projektu, savukārt 
Eiropas Energoefektivitātes fonds darbojas, 
piedāvājot tiem, kas to vēlas, izmantot 
finansēšanas nosacījumus, kas ir līdzvērtīgi 
vai pat neizdevīgāki par tiem, ko piedāvā 
parastais tirgus; uzskata, ka turpmāk,
pieņemot jaunus finanšu instrumentus, 
jāņem vērā šī ne pārāk pozitīvā pieredze;

2. norāda, ka daži finanšu instrumenti, kas 
jau darbojas enerģētikas jomā, kā, 
piemēram, Eiropas Energoefektivitātes 
fonds (EEF) un fonds Marguerite, diemžēl 
nesniedz cerētos rezultātus; norāda arī, ka 
fonds Marguerite līdz šim finansējis 
ierobežotu skaitu projektu, savukārt 
Eiropas Energoefektivitātes fonds darbojas, 
piedāvājot tiem, kas to vēlas, izmantot 
finansēšanas nosacījumus, kas ir līdzvērtīgi 
vai pat neizdevīgāki par tiem, ko piedāvā 
parastais tirgus; tādēļ uzskata, ka fondiem 
būtu jāpiešķir papildu finansējums, lai tos 
varētu izmantot vairāk saņēmēju un to 
galapiedāvājums kļūtu konkurētspējīgāks;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Antonio Cancian

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu, ka Eiropas 
Energoefektivitātes fondu, kaut arī tas 
faktiski darbojas kā finanšu instruments, 
Komisija uzskata par dotāciju, un tātad tas
ir nesaderīgs ar tās struktūrfondu 
izmantošanu; tāpat uzsver, ka turpmāk 
jāpārliecinās par to, vai jaunie finanšu 
instrumenti ir saderīgi ar struktūrfondiem 
un ar citiem Eiropas Savienības 
piedāvātajiem dotāciju instrumentiem;

3. norāda, ka Eiropas Energoefektivitātes 
fonds (EEF) tiem, kas to vēlētos izmantot, 
piedāvā finansēšanas nosacījumus, kas ir 
līdzvērtīgi vai pat neizdevīgāki par tiem, 
ko piedāvā parastais tirgus; pauž nožēlu, 
ka šo fondu, kaut arī tas faktiski darbojas 
kā finanšu instruments, Komisija uzskata 
par dotāciju, un tātad tā izmantošana ir 
nesaderīga ar struktūrfondu izmantošanu; 
tādēļ uzsver, ka turpmāk jāpārliecinās par 
to, vai jaunie finanšu instrumenti ir saderīgi 
ar struktūrfondiem un ar citiem Eiropas 
Savienības piedāvātajiem dotāciju 
instrumentiem;

Or. it

Grozījums Nr. 9
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu, ka Eiropas 
Energoefektivitātes fondu, kaut arī tas 
faktiski darbojas kā finanšu instruments, 
Komisija uzskata par dotāciju, un tātad tas
ir nesaderīgs ar tās struktūrfondu 
izmantošanu; tāpat uzsver, ka turpmāk 
jāpārliecinās par to, vai jaunie finanšu 
instrumenti ir saderīgi ar struktūrfondiem 
un ar citiem Eiropas Savienības 
piedāvātajiem dotāciju instrumentiem;

3. pauž nožēlu, ka Eiropas 
Energoefektivitātes fondu, kaut arī tas 
faktiski darbojas kā finanšu instruments, 
Komisija uzskata par dotāciju, un tātad tā 
izmantošana ir nesaderīga ar struktūrfondu 
izmantošanu; tādēļ uzsver, ka turpmāk 
jāpārliecinās par to, vai šis fonds ir kļuvis 
par apgrozības fondu, kas patiesi sniedz 
iespējas, tieši vai netieši — ar finanšu 
institūciju starpniecību — ieguldot 
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mazāka apjoma energoefektivitātes 
projektos un atjaunojamās enerģijas 
projektos, un vai tas ir saderīgs ar 
struktūrfondiem un ar citiem Eiropas 
Savienības piedāvātajiem dotāciju 
instrumentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu, ka Eiropas 
Energoefektivitātes fondu, kaut arī tas 
faktiski darbojas kā finanšu instruments, 
Komisija uzskata par dotāciju, un tātad tas
ir nesaderīgs ar tās struktūrfondu 
izmantošanu; tāpat uzsver, ka turpmāk 
jāpārliecinās par to, vai jaunie finanšu 
instrumenti ir saderīgi ar struktūrfondiem 
un ar citiem Eiropas Savienības 
piedāvātajiem dotāciju instrumentiem;

3. pauž nožēlu, ka Eiropas 
Energoefektivitātes fondu, kaut arī tas 
faktiski darbojas kā finanšu instruments, 
Komisija uzskata par dotāciju, un tātad tā 
izmantošana ir nesaderīga ar struktūrfondu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka instrumenti, kas sekmīgi 
darbojas energoefektivitātes jomā, drīz 
sniegs rezultātus, t. i., radīs darbavietas, jo 
uz tiem attiecas mazāks birokrātijas slogs, 
nekā uz noteiktiem transporta un 
enerģētikas infrastruktūras projektiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 12
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ieņēmumi no ikviena 
novatoriska ES koordinēta nodokļu 
piemērošanas veida saistībā ar klimata 
pārmaiņām ir jārezervē pētniecībai un 
izstrādei, kā arī pasākumiem, kas 
paredzēti oglekļa emisiju mazināšanai, 
energoefektivitātes veicināšanai un ES 
enerģētikas infrastruktūras uzlabošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a lai īstenotu Savienības politikas 
mērķus, jo īpaši energoefektivitātes 
paaugstināšanas ziņā, prasa Komisijai 
izstrādāt un publicēt ieteikumus un 
pamatnostādnes par visiem Eiropas 
fondiem un novatoriskajiem finanšu 
instrumentiem, ko varētu izmantot 
energoefektivitātes veicināšanā;

Or. ro

Grozījums Nr. 14
Evžen Tošenovský
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē uzmanību, kas tiek 
pievērsta MVU atbalstam, izmantojot 
kapitāla līdzdalības un parāda 
instrumentus, ko paredz programmas 
COSME un „Apvārsnis 2020”; tāpat 
uzskata par lietderīgu apsvērt iespēju 
palielināt maksimālo likmi, ko paredz 
aizdevumu garantijas mehānisms (Loan 
Guarantee Facility) COSME ietvaros 
(EUR 150 000), lai precīzāk noteiktu 
Eiropas MVU reālās kredīta vajadzības;

4. atzinīgi vērtē uzmanību, kas tiek 
pievērsta MVU atbalstam, izmantojot 
kapitāla līdzdalības un parāda 
instrumentus, ko paredz programmas 
COSME un „Apvārsnis 2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē uzmanību, kas tiek 
pievērsta MVU atbalstam, izmantojot 
kapitāla līdzdalības un parāda 
instrumentus, ko paredz programmas 
COSME un „Apvārsnis 2020”; tāpat
uzskata par lietderīgu apsvērt iespēju 
palielināt maksimālo likmi, ko paredz 
aizdevumu garantijas mehānisms (Loan 
Guarantee Facility) COSME ietvaros 
(EUR 150 000), lai precīzāk noteiktu
Eiropas MVU reālās kredīta vajadzības;

4. atzinīgi vērtē uzmanību, kas tiek 
pievērsta MVU atbalstam, izmantojot 
kapitāla līdzdalības un parāda 
instrumentus, ko paredz programmas 
COSME un „Apvārsnis 2020”; tomēr
uzskata par lietderīgu apsvērt iespēju 
palielināt maksimālo likmi, ko paredz 
aizdevumu garantijas mehānisms (Loan 
Guarantee Facility — LGF) COSME 
ietvaros (EUR 150 000), ņemot vērā
precīzāk noteiktas Eiropas MVU reālās 
kredīta vajadzības; uzskata, ka likmes 
pieaugumam nebūtu jāmazina to MVU 
skaits, kas gūst labumu no mehānisma, 
un tādēļ prasa aizdevumu garantijas 
mehānisma līdzekļu palielinājumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Peter Skinner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē uzmanību, kas tiek 
pievērsta MVU atbalstam, izmantojot 
kapitāla līdzdalības un parāda 
instrumentus, ko paredz programmas 
COSME un „Apvārsnis 2020”; tāpat 
uzskata par lietderīgu apsvērt iespēju 
palielināt maksimālo likmi, ko paredz 
aizdevumu garantijas mehānisms (Loan 
Guarantee Facility) COSME ietvaros 
(EUR 150 000), lai precīzāk noteiktu
Eiropas MVU reālās kredīta vajadzības;

4. uzskata, ka būtu jāvelta vairāk 
uzmanības MVU atbalstam, izmantojot 
kapitāla līdzdalības un parāda 
instrumentus, ko paredz programmas 
COSME un „Apvārsnis 2020”; tāpat 
uzskata par lietderīgu apsvērt iespēju 
palielināt maksimālo likmi, ko paredz 
aizdevumu garantijas mehānisms (Loan 
Guarantee Facility) COSME ietvaros 
(EUR 150 000), ņemot vērā precīzāk 
noteiktas Eiropas MVU reālās kredīta 
vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē uzmanību, kas tiek 
pievērsta MVU atbalstam, izmantojot 
kapitāla līdzdalības un parāda 
instrumentus, ko paredz programmas 
COSME un „Apvārsnis 2020”; tāpat
uzskata par lietderīgu apsvērt iespēju 
palielināt maksimālo likmi, ko paredz 
aizdevumu garantijas mehānisms (Loan 
Guarantee Facility) COSME ietvaros 
(EUR 150 000), lai precīzāk noteiktu 
Eiropas MVU reālās kredīta vajadzības;

4. atzinīgi vērtē uzmanību, kas tiek 
pievērsta MVU atbalstam, izmantojot 
kapitāla līdzdalības un parāda 
instrumentus, ko paredz programmas 
COSME un „Apvārsnis 2020”; tomēr
uzskata par lietderīgu apsvērt iespēju 
palielināt maksimālo likmi, ko paredz 
aizdevumu garantijas mehānisms (Loan 
Guarantee Facility) COSME ietvaros 
(EUR 150 000), ņemot vērā precīzāk 
noteiktas Eiropas MVU reālās kredīta 
vajadzības, kā arī palielināt mehānismam 
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paredzēto līdzekļu kopējo apjomu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka Komisijai būtu jāpēta 
veids, kā uzlabot Eiropas kvazikapitāla 
tirgu, jo īpaši mezanīna finansējumu; 
iesaka Komisijai izpētīt, kā stiprināt EIF
Izaugsmes starpmehānismu un pētīt 
jaunus mezanīna instrumentus, 
piemēram, garantiju mezanīna 
aizdevumiem; turklāt iesaka nodrošināt 
datus par finanšu instrumentiem un to 
analīzi, lai novērstu šķēršļus finanšu 
starpniekiem, kas varētu vēlēties izpētīt 
mezanīna kapitāla aizdevumu tirgu 
Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. labvēlīgi raugās uz pasākumiem, kas 
saistīti ar garantiju izsniegšanu projektu 
virzītājiem, lai veicinātu to piekļuvi 
kredītiem saskaņā ar shēmu, ko piedāvā 
riska dalīšanas (Risk Sharing Financial 
Facility — RSFF) finanšu instruments;

5. labvēlīgi raugās uz pasākumiem, kas 
saistīti ar garantiju izsniegšanu projektu 
virzītājiem, lai veicinātu to piekļuvi 
kredītiem saskaņā ar shēmu, ko piedāvā 
riska dalīšanas finanšu instruments 
(RDFM); atbalsta lielas daļas finanšu 
instrumenta „Apvārsnis 2020” līdzekļu 
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piešķiršanu MVU, izmantojot Eiropas 
mazo uzņēmumu pētniecības un 
inovācijas finansēšanas instrumentu, kā 
tas ieteikts ekspertu pārskatā par RDFM;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Peter Skinner

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atbalsta centienus veicināt pētniecību un 
inovāciju MVU programmas „Apvārsnis 
2020” ietvaros; atzīmē, ka riska kapitāla 
finansējums nav vienīgais veids, kā 
sasniegt minēto mērķi; aicina Komisiju un 
pārējās ieinteresētās puses izanalizēt 
MVU līgumu piešķiršanas sistēmas 
iespējamo ietekmi uz Eiropas institūcijām 
nepieciešamo tehnoloģiju attīstību, 
tādējādi, lai Eiropas fondi finansētu tās 
institūcijām derīgo tehnoloģiju izstrādi;

6. atbalsta centienus veicināt pētniecību un 
inovāciju MVU programmas „Apvārsnis 
2020” ietvaros; atzīmē, ka riska kapitāla 
finansējums nav vienīgais veids, kā 
sasniegt minēto mērķi; tomēr, ņemot vērā 
riska kapitāla rīcības plānu 
[SEC(1998) 552], Komisijai būtu jātiecas 
šādu finansējumu veicināt; uzskata arī, ka 
jāapsver atgriešanās pie riska kapitāla 
finansējuma un tā pieejamības 
salīdzinošās novērtēšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atbalsta centienus veicināt pētniecību un 
inovāciju MVU programmas „Apvārsnis 
2020” ietvaros; atzīmē, ka riska kapitāla 
finansējums nav vienīgais veids, kā 
sasniegt minēto mērķi; aicina Komisiju un 
pārējās ieinteresētās puses izanalizēt MVU 

6. atbalsta centienus veicināt pētniecību un 
inovāciju MVU programmas „Apvārsnis 
2020” ietvaros; atzīmē, ka riska kapitāla 
finansējums nav vienīgais veids, kā 
sasniegt minēto mērķi; aicina Komisiju un 
pārējās ieinteresētās puses izanalizēt MVU 
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līgumu piešķiršanas sistēmas iespējamo 
ietekmi uz Eiropas institūcijām
nepieciešamo tehnoloģiju attīstību, 
tādējādi, lai Eiropas fondi finansētu tās
institūcijām derīgo tehnoloģiju izstrādi;

līgumu piešķiršanas sistēmas iespējamo 
ietekmi uz Eiropas un dalībvalstu iestādēm
nepieciešamo atvērto tehnoloģiju attīstību, 
lai Eiropas fondi finansētu tādu minētajām
iestādēm derīgu tehnoloģiju izstrādi, 
kurām viegli atvasināt papildu 
izmantošanas un inovācijas iespējas; šajā 
sakarībā atbalsta nozīmīgas daļas 
„Apvārsnis 2020” līdzekļu piešķiršanu 
jaunajam, īpaši MVU vajadzībām 
paredzētajam instrumentam;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atkārto, ka novatoriski finanšu 
instrumenti būtu jāizmanto publiskā un 
privātā sektora partnerību atbalstam un 
jāuzlūko kā alternatīva tikai valsts sektora 
veiktiem izdevumiem, lai mobilizētu 
līdzekļus un novērstu tirgus nepilnības;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Peter Skinner

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka ar šiem finanšu 
instrumentiem jāīsteno projekti, kas 
nepieciešami, lai sasniegtu Eiropas 
Savienības stratēģijas mērķus par gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; tāpat 

7. atgādina, ka ar šiem finanšu 
instrumentiem jāīsteno projekti, kas 
nepieciešami, lai sasniegtu Eiropas 
Savienības stratēģijas mērķus par gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; tādēļ
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aicina Komisiju un jo sevišķi Eiropas 
Investīciju banku (EIB), kā arī pārējās 
tieši vai netieši iesaistītās institūcijas 
daudz aktīvāk palīdzēt projektu 
virzītājiem, jo īpaši sākuma posmā;

aicina Komisiju un jo sevišķi Eiropas 
Investīciju banku (EIB) atbalstīt projektus 
to īstenošanas gaitā un pastāvīgi tos 
novērtēt, lai nodrošinātu līdzekļu 
lietderīgu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka ar šiem finanšu 
instrumentiem jāīsteno projekti, kas 
nepieciešami, lai sasniegtu Eiropas 
Savienības stratēģijas mērķus par gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; tāpat
aicina Komisiju un jo sevišķi Eiropas 
Investīciju banku (EIB), kā arī pārējās tieši 
vai netieši iesaistītās institūcijas daudz 
aktīvāk palīdzēt projektu virzītājiem, jo 
īpaši sākuma posmā;

7. atgādina, ka ar šiem finanšu 
instrumentiem jāīsteno projekti, kas 
nepieciešami, lai sasniegtu Eiropas 
Savienības stratēģijas mērķus par gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, kam 
pamatā ir kopīgas pūles un kolektīva 
līdzdalība; tādēļ aicina Komisiju un jo 
sevišķi Eiropas Investīciju banku (EIB), kā 
arī pārējās tieši vai netieši iesaistītās 
organizācijas daudz aktīvāk palīdzēt 
projektu virzītājiem, jo īpaši sākuma 
posmos;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Antonio Cancian

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka ar šiem finanšu 
instrumentiem jāīsteno projekti, kas 
nepieciešami, lai sasniegtu Eiropas 
Savienības stratēģijas mērķus par gudru, 

7. atgādina, ka ar šiem finanšu 
instrumentiem jāīsteno projekti, kas 
nepieciešami, lai sasniegtu Eiropas 
Savienības stratēģijas mērķus par gudru, 
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ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; tāpat
aicina Komisiju un jo sevišķi Eiropas 
Investīciju banku (EIB), kā arī pārējās tieši 
vai netieši iesaistītās institūcijas daudz 
aktīvāk palīdzēt projektu virzītājiem, jo 
īpaši sākuma posmā;

ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; tādēļ
aicina Komisiju un jo sevišķi Eiropas 
Investīciju banku (EIB), kā arī pārējās tieši 
vai netieši iesaistītās organizācijas daudz 
aktīvāk palīdzēt projektu virzītājiem, jo 
īpaši sākuma posmā; šajā ziņā būtu 
jāmācās no sekmīgas pieredzes, 
piemēram, instrumenta ELENA, un 
jāattīsta tās potenciāls;

Or. it

Grozījums Nr. 26
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a tomēr norāda, ka publiskā un privātā 
sektora partnerības daudzos gadījumos 
nav pietiekami pārredzamas, un laiks 
starp publisko līdzekļu ieguldīšanu un tās 
rezultātu pārbaudi bieži ir pārāk ilgs; 
attiecībā uz šīm partnerībām prasa 
labākas metodes pastāvīgai un 
pārredzamai publisko līdzekļu lietojuma 
novērtēšanai tādā veidā, kas vispirms jau 
publiskajam sektoram, kā arī citām 
ieinteresētajām pusēm, piemēram, 
zinātniekiem, ļautu veikt publiski 
finansēto projektu rūpīgu pārbaudi;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Antonio Cancian

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. cer uz finanšu instrumentu plašākas
izmantošanas vairāk nekā pozitīvo ietekmi 
uz Eiropas ekonomiku, bet uzskata, ka tas 
diemžēl iespējams tikai tādos projektos, 
kuriem ir īsa vai vidēja termiņa peļņa; pauž 
bažas par to, ka ieguldījumi projektos, kas 
nepieciešami, lai sasniegtu Eiropas 
Savienības stratēģijas mērķus par gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, var 
palikt neīstenoti, jo tos uzskata par 
investoriem pārāk riskantiem un trūkst arī 
valsts finansējuma;

9. cer uz finanšu instrumentu
stratēģiskākas izmantošanas vairāk nekā 
pozitīvo ietekmi uz Eiropas ekonomiku, 
bet uzskata, ka tas diemžēl iespējams tikai 
tādos projektos, kuriem ir īsa vai vidēja 
termiņa peļņa; pauž bažas par to, ka 
ieguldījumi projektos, kas nepieciešami, lai 
sasniegtu Eiropas Savienības stratēģijas 
mērķus par gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, var palikt neīstenoti, jo tos 
uzskata par investoriem pārāk riskantiem 
un trūkst arī valsts finansējuma; tādēļ 
uzsver, ka finanšu instrumenti varētu 
darboties kā katalizators attiecībā uz 
privāto kapitālu, izveidojot riska dalīšanas 
instrumentus un mazinot risku 
ieguldītājiem;

Or. it

Grozījums Nr. 28
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. cer uz finanšu instrumentu plašākas
izmantošanas vairāk nekā pozitīvo ietekmi 
uz Eiropas ekonomiku, bet uzskata, ka tas 
diemžēl iespējams tikai tādos projektos, 
kuriem ir īsa vai vidēja termiņa peļņa; pauž 
bažas par to, ka ieguldījumi projektos, kas 
nepieciešami, lai sasniegtu Eiropas 
Savienības stratēģijas mērķus par gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, var 
palikt neīstenoti, jo tos uzskata par 
investoriem pārāk riskantiem un trūkst arī 
valsts finansējuma;

9. cer uz finanšu instrumentu 
stratēģiskākas izmantošanas vairāk nekā 
pozitīvo ietekmi uz Eiropas ekonomiku, 
bet uzskata, ka tas diemžēl iespējams tikai 
tādos projektos, kuriem ir īsa vai vidēja 
termiņa peļņa; pauž bažas par to, ka 
ieguldījumi projektos, kas nepieciešami, lai 
sasniegtu Eiropas Savienības ilgtermiņa
stratēģijas mērķus par gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, var palikt neīstenoti, 
jo tos uzskata par investoriem pārāk 
riskantiem un trūkst arī valsts finansējuma;
šajā sakarībā uzsver, ka par prioritāti ir 
jānosaka novatoriskākie projekti, kas 
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sekmēs Eiropas Savienības politikas 
ilgtermiņa mērķus, bet kuros izmantotās 
jaunās un ilgtspējīgākās tehnoloģijas rada 
palielinātu risku;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Peter Skinner

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. cer uz finanšu instrumentu plašākas 
izmantošanas vairāk nekā pozitīvo ietekmi 
uz Eiropas ekonomiku, bet uzskata, ka tas 
diemžēl iespējams tikai tādos projektos, 
kuriem ir īsa vai vidēja termiņa peļņa; pauž 
bažas par to, ka ieguldījumi projektos, kas 
nepieciešami, lai sasniegtu Eiropas 
Savienības stratēģijas mērķus par gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, var 
palikt neīstenoti, jo tos uzskata par 
investoriem pārāk riskantiem un trūkst arī 
valsts finansējuma;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 30
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atzinīgi vērtē daudzvalstu Eiropas 
obligācijas un atkārto, ka ar šādu solidāru 
pieeju šie instrumenti ļautu finansēt 
būtiski svarīgu ES infrastruktūru, tostarp 
enerģētikas infrastruktūru;



AM\902943LV.doc 19/21 PE489.620v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 31
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. tādēļ aicina steidzami īstenot iniciatīvu 
par obligāciju aizņēmumiem projektu 
finansēšanai (project bond) un precīzi 
novērtēt iespēju īstenot jaunu iniciatīvu 
par Eiropas izdotajām obligācijām 
infrastruktūrai ar tiešu Eiropas 
Savienības piedalīšanos kapitālā, kas 
paredzēts kopēju interešu infrastruktūras 
projektiem ar augstu Eiropas pievienoto 
vērtību, Savienībai publiski izdodot 
project bond;

10. tādēļ aicina īstenot iniciatīvu par 
obligāciju aizņēmumiem projektu 
finansēšanai (projektu obligācijām) tikai 
tad, ja neatkarīga analīze un novērtējums 
pierādīs šīs iniciatīvas efektivitāti 
izmēģinājuma posmā attiecībā uz tās 
sākotnējiem uzdevumiem, bet gadījumā,
ja novērtējums un analīze pierādītu, ka 
izmēģinājuma posms bijis neveiksmīgs, 
iniciatīva būtu jāpārtrauc;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. tādēļ aicina steidzami īstenot iniciatīvu 
par obligāciju aizņēmumiem projektu 
finansēšanai (project bond) un precīzi 
novērtēt iespēju īstenot jaunu iniciatīvu par 
Eiropas izdotajām obligācijām
infrastruktūrai ar tiešu Eiropas Savienības 
piedalīšanos kapitālā, kas paredzēts kopēju 
interešu infrastruktūras projektiem ar 
augstu Eiropas pievienoto vērtību, 
Savienībai publiski izdodot project bond;

10. tādēļ aicina steidzami īstenot iniciatīvu 
par obligāciju aizņēmumiem projektu 
finansēšanai (projektu obligācijām) un 
precīzi novērtēt iespēju īstenot jaunu 
iniciatīvu par Eiropas obligāciju izdošanu
infrastruktūrai ar tiešu Eiropas Savienības 
piedalīšanos kapitālā, kas paredzēts kopēju 
interešu infrastruktūras projektiem ar 
augstu Eiropas pievienoto vērtību, 
Savienībai publiski izdodot projektu 
obligācijas; šajā sakarībā norāda, ka 
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projektu obligāciju iniciatīva stratēģijas 
„Eiropa 2020” partnerības nolīguma 
ietvaros nodrošina skaidru atbilstības 
sistēmu, uz kuru attiecas pastiprināta 
demokrātiskā kontrole, kas ir piemērots 
veids, kā izveidot ilgtspējīgas un 
pretcikliskas ieguldījumu programmas 
saskaņā ar ES mērķiem sociālajā, klimata 
un vides jomā, vienlaikus uzņemoties 
katalizatora lomu attiecībā uz privātā 
kapitāla piesaistīšanu ilgtermiņa 
projektiem; aicina projektu obligāciju 
iniciatīvas darbības jomā iekļaut citas 
nozares, jo īpaši atjaunojamās enerģijas 
un ēku atjaunošanas nozari;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Antonio Cancian

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. tādēļ aicina steidzami īstenot iniciatīvu 
par obligāciju aizņēmumiem projektu 
finansēšanai (project bond) un precīzi 
novērtēt iespēju īstenot jaunu iniciatīvu par 
Eiropas izdotajām obligācijām
infrastruktūrai ar tiešu Eiropas Savienības 
piedalīšanos kapitālā, kas paredzēts kopēju 
interešu infrastruktūras projektiem ar 
augstu Eiropas pievienoto vērtību, 
Savienībai publiski izdodot project bond;

10. tādēļ aicina steidzami īstenot iniciatīvu 
par obligāciju aizņēmumiem projektu 
finansēšanai (projektu obligācijām) un 
precīzi novērtēt iespēju īstenot atsevišķu
jaunu iniciatīvu par Eiropas obligāciju 
izdošanu infrastruktūrai ar tiešu Eiropas 
Savienības piedalīšanos kapitālā, kas 
paredzēts kopēju interešu infrastruktūras 
projektiem ar augstu Eiropas pievienoto 
vērtību, Savienībai publiski izdodot 
projektu obligācijas;

Or. it

Grozījums Nr. 34
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzskata, ka, Eiropas Savienība (viena 
vai kopā ar citām dalībvalstīm), piedaloties 
tieši infrastruktūras projektu (kuriem 
raksturīga ilgtermiņa investīciju atdeve) 
kapitālā, raidītu spēcīgu signālu valsts un 
privātajiem investoriem, kā arī finanšu 
tirgiem; uzskata, ka šāda Eiropas 
Savienības piedalīšanās kā investoram 
nozīmētu projekta īstenošanas garantiju, 
radot spēcīgu katalizatora efektu un tikpat 
spēcīgu sviras efektu.

11. uzskata, ka Eiropas Savienība (viena 
vai kopā ar citām dalībvalstīm), tieši 
piedaloties infrastruktūras projektu (kuriem 
raksturīga ilgtermiņa investīciju atdeve) 
kapitālā, raidītu spēcīgu signālu valsts un 
privātajiem investoriem, kā arī finanšu 
tirgiem; uzskata, ka šāda Eiropas 
Savienības piedalīšanās kā investoram 
nodrošinātu saskaņu ar ES politikas 
ilgtermiņa mērķiem un nozīmētu projekta 
īstenošanas garantiju, radot spēcīgu 
katalizatora efektu un tikpat spēcīgu sviras 
efektu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a aicina ieviest vienādus nosacījumus 
attiecināmajām izmaksām, auditam un 
kontrolei; uzskata, ka, nosakot skaidru 
atbildības līmeni dalībvalstīm attiecībā uz 
šo finanšu instrumentu ieviešanu un 
pārvaldību, tiks sasniegta augstāka 
izmantošanas efektivitāte;

Or. lv


