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ĪSS PAMATOJUMS

Stratēģijas „Eiropa 2020” projektu obligāciju iniciatīvas izmēģinājuma posms sāksies 2012.–
2013. gadā, un tās mērķis ir paaugstināt privātā sektora iesaistīšanos infrastruktūras pasākumu 
finansēšanā transporta, enerģētikas un IKT/platjoslas tīklu jomā. Pašlaik ES dalībvalstis 
ieguldījumiem infrastruktūrā atvēl 0,5 % līdz 2 % no IKP.1 Turpmāk ar publiskā un privātā 
sektora partnerību palīdzību ir jāiesaista privātie ieguldītāji. Stratēģijas „Eiropa 2020” 
projektu obligāciju iniciatīva papildinās pašlaik pieejamos finansējuma avotus.

Vispārīgas piezīmes

Projektu obligāciju finansēšanu izmēģinājuma posmā 2012.–2013. gadā garantēs un 
nodrošinās, izmantojot līdzekļu pārcelšanu no pašreizējām budžeta pozīcijām 06 03 03 TEN
transports (līdz EUR 200 miljoniem), 32 03 02 TEN enerģētika (līdz EUR 10 miljoniem 
TEN-E projektiem) un 09 03 01 CIP (līdz EUR 20 miljoniem IKT un platjoslas projektiem).

Pamatojoties uz TEN un CIP vadlīnijām, EIB izvēlēsies no 5 līdz 14 dažādiem projektiem. 
Nedrīkst pieļaut tirgus darbības traucējumus un subsīdijām līdzīgu finansējumu. 
Izmēģinājuma posma mērķis ir pārbaudīt tirgu un novērtēt īstenošanas iespējas. Tāpēc EIB 
sākotnējie ziņojumi Komisijai un Eiropas Parlamentam par īstenošanas gaitā gūto pieredzi un 
projektu obligāciju pieņemšanu tirgū būs ļoti nozīmīgi. Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu EIB ir 
pienākums ziņot Komisijai. Komisijai šie ikgadējie ziņojumi ir jānosūta Padomei un Eiropas 
Parlamentam. Maksimālais finansējuma apjoms var sasniegt EUR 230 miljonus, un tā 
izmantošana var iedarboties kā katalizators infrastruktūras pasākumu īstenošanai un var 
daudzkāršot ietekmi, katram no ES budžeta ieguldītajam euro radot ietekmi aptuveni EUR 
15–20 apmērā.

Tomēr EIB ir jānodrošina, lai finansējums tiktu nodrošināts tikai projektiem, kuriem tas 
tiešām nepieciešams. Tāpēc EIB ir jāatlasa projekti, kuri nebūtu patstāvīgi komerciāli 
īstenojami un kuriem tādēļ ir nepieciešams finansējums, ar kura palīdzību tos varētu īstenot. 
Ņemot vērā šos apstākļus, zināmā mērā varētu kritizēt to, ka izmēģinājuma posmā projektu 
obligāciju līdzfinansējumu paredzēts sniegt tikai projektiem, kuri ir pabeigti, bet kuriem ir 
nepieciešams finansējums, vai projektiem, kuru īstenošana drīz sāksies, jo ievērojama finanšu 
plānošana šiem projektiem jau būs paveikta pirms projektu obligāciju iniciatīvas stāšanās 
spēkā.

                                               
1 EIB dokumentu sējums Nr. 13/1 (2008)
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Tas, kā darbojas projektu obligācijas, ir attēlots šajā diagrammā:

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tādējādi stratēģijas „Eiropa 2020” 
projektu obligācijas iniciatīvas 
izmēģinājuma posms ir jāsāk pašreizējās 
finanšu shēmas ietvaros, lai vispārīgāk 
attīstītu parāda kapitāla tirgus 
finansēšanu infrastruktūras jomā un 
paplašinātu transporta projektiem pašreiz 
pieejamo finanšu instrumentu klāstu.

(14) Tādējādi stratēģijas „Eiropa 2020” 
projektu obligāciju iniciatīvas 
izmēģinājuma posms būtu jāsāk pašreizējās 
finanšu shēmas ietvaros, lai noskaidrotu, 
vai un kādā mērā šādi riska dalīšanas
finanšu instrumenti sniedz papildu 
ieguvumus infrastruktūras finansēšanas 
jomā.

Or. de
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai ieviestu stratēģijas „Eiropa 2020” 
projektu obligāciju iniciatīvas 
izmēģinājuma posmu, jāgroza Lēmums 
Nr. 1639/2006/EK un Regula (EK) 
Nr. 680/2007. Šī izmēģinājuma posma 
mērķis ir atbalstīt infrastruktūras projektus, 
kuriem ir komerciāls potenciāls transporta, 
enerģētikas un IKT nozarēs, bet pēc 
2013. gada iniciatīvu varētu attiecināt uz 
citām nozarēm.

(15) Lai ieviestu stratēģijas „Eiropa 2020” 
projektu obligāciju iniciatīvas 
izmēģinājuma posmu, jāgroza Lēmums 
Nr. 1639/2006/EK un Regula (EK) 
Nr. 680/2007. Šī izmēģinājuma posma 
mērķis ir atbalstīt infrastruktūras projektus, 
kuriem ir komerciāls potenciāls transporta, 
enerģētikas un IKT nozarēs.

Or. de

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā EIB ilgtermiņa pieredzi, 
kas gūta, esot galvenajam infrastruktūras 
projektu finansētājam, un ņemot vērā tās 
statusu — ar Līgumu nodibināta ES 
finanšu iestāde, Komisijai jāiesaista EIB šī 
izmēģinājuma posma ieviešanā. Īpašie 
sadarbības noteikumi un nosacījumi, 
ieskaitot riska dalīšanu un EIB atlīdzību, 
jānosaka nolīgumā starp Komisiju un EIB.

(16) Ņemot vērā EIB ilgtermiņa pieredzi, 
kas gūta, esot galvenajam infrastruktūras 
projektu finansētājam, un ņemot vērā tās 
statusu — ar Līgumu nodibināta ES 
finanšu iestāde, Komisijai jāiesaista EIB šī
izmēģinājuma posma ieviešanā. Īpašie 
sadarbības noteikumi un nosacījumi, 
ieskaitot riska dalīšanu un EIB atlīdzību, 
un noteikumi par tā aizdevumu garantiju 
instrumenta ieviešanu, kas paredzēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regulas (EK) 
Nr. 680/2007, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus Kopienas finansiālā atbalsta 
piešķiršanai Eiropas transporta un 
enerģētikas tīklu jomā1, 6. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā un pielikumā, jānosaka 
nolīgumā starp Komisiju un EIB.
Komisijai būtu nekavējoties jāinformē 
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Eiropas Parlaments un Padome par 
nolīguma tekstu.
____________
1 OV L 162, 22.6.2007., 1. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Stratēģijas „Eiropa 2020” projektu 
obligāciju iniciatīvas izmēģinājuma posms 
jāsāk Eiropas savienošanas instrumenta 
sagatavošanas laikā. Šis izmēģinājuma 
posms palīdzēs nostiprināt riska dalīšanas 
finanšu instrumentu Eiropas savienošanas 
instrumenta ietvaros.

(17) Stratēģijas „Eiropa 2020” projektu 
obligāciju iniciatīvas izmēģinājuma posms 
neskar lēmumu par Savienības 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS) pēc 
2013. gada un jo īpaši Komisijas 
priekšlikumu izveidot Eiropas 
savienošanas instrumentu. Tāpēc
izmēģinājuma posms ir jāuzsāk, lai 
izmēģinātu, vai riska dalīšanas finanšu 
instruments var sniegt pievienoto vērtību, 
īstenojot to ierosinātā Eiropas 
savienošanas instrumenta ietvaros. 
Lēmumu par „Eiropa 2020” projektu 
obligāciju iniciatīvas turpināšanu pēc 
izmēģinājuma posma beigām pieņems 
tikai pēc tam, kad būs veikta 
izmēģinājuma posma neatkarīga 
novērtēšana. Komisijai būtu jāparedz 
iespēja pārtraukt iniciatīvu, ja prognozētā 
tirgus atsaucība ir neapmierinoša vai ja 
kļūst pieejami pietiekami alternatīvi avoti 
ilgtermiņa aizdevumu finansēšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Lēmums Nr. 1639/2006/EK
31. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā alternatīvu Savienība var veikt 
finansiālu ieguldījumu EIB uzkrājumu 
veidošanā un kapitāla piešķīrumu 
aizdevumiem un garantijām, ko EIB 
izsniedz no pašu līdzekļiem saskaņā ar 
2.a un 2.d punktā minētajiem riska 
dalīšanas instrumentiem projektu 
obligācijām.

Kā alternatīvu Savienība var 
izmēģinājuma posma laikā 2012. un 
2013. gadā veikt finansiālu ieguldījumu 
EIB uzkrājumu veidošanā un kapitāla 
piešķīrumu aizdevumiem un garantijām, ko 
EIB izsniedz no pašu līdzekļiem saskaņā ar 
2.a un 2.d punktā minētajiem riska 
dalīšanas instrumentiem projektu 
obligācijām.

Or. de

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Lēmums Nr. 1639/2006/EK
31. pants – 2.a punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) to izmanto, lai atbalstītu suboptimālus 
ieguldījumus, kuri nesaņem pienācīgu 
finansējumu no tirgus;

Or. de

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Lēmums Nr. 1639/2006/EK
31. pants – 2.a punkts – cb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) ar to neaizstāj dalībvalstu vai privāto 
ieguldītāju finansējumu;

Or. de

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Lēmums Nr. 1639/2006/EK
31. pants – 2.a punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) ar to nerada konkurences traucējumus 
Eiropas iekšējā tirgū;

Or. de

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Lēmums Nr. 1639/2006/EK
31. pants – 2.a punkts – cd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) to izmanto projektiem, kuri rada 
Savienībai pievienoto vērtību, kas nozīmē, 
ka projekti būtu jāīsteno Eiropas līmenī 
tikai tad, ja to pamato projekta 
īstenošanas apjoms un ietekme un ja 
projekta mērķus Savienības līmenī var 
sasniegt labāk nekā valsts līmenī.

Or. de
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Lēmums Nr. 1639/2006/EK
31. pants – 2.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Stingri jāierobežo Savienības atbildība 
attiecībā uz riska dalīšanas instrumentu 
projektu obligācijām, tostarp pārvaldības 
izmaksām un citām atbilstīgām izmaksām, 
lai tā nepārsniedz Savienības ieguldījuma 
summu riska dalīšanas instrumentā 
projektu obligācijām, un nevar izvirzīt 
nekādas citas saistības pret Savienības 
vispārējo budžetu. Ar visām darbībām 
saistītos pārējos riskus uzņemas EIB.

2.b Stingri jāierobežo Savienības atbildība 
attiecībā uz riska dalīšanas instrumentu 
projektu obligācijām, tostarp pārvaldības 
izmaksām un citām atbilstīgām izmaksām, 
lai tā nepārsniedz Savienības ieguldījuma 
summu riska dalīšanas instrumentā 
projektu obligācijām, un nevar izvirzīt 
nekādas citas saistības pret Savienības 
vispārējo budžetu. Ar visām darbībām 
saistītos pārējos riskus uzņemas EIB. 
Noteikumus precīzi izstrādā saskaņā ar 
noteikumiem par aizdevumu garantijas 
instrumentu, kā paredzēts Regulas (EK) 
Nr. 680/2007 6. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā un pielikumā.
Komisijai nekavējoties informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par pirmajā daļā 
minētā nolīguma tekstu.

Or. de

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Lēmums Nr. 1639/2006/EK
31. pants – 2.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Sīki izstrādāti noteikumi un nosacījumi
riska dalīšanas instrumenta ieviešanai 
projektu obligācijām, ieskaitot tā 
uzraudzību un kontroli, jānosaka
deleģēšanas nolīgumā starp Komisiju un 
EIB.

2.c Sīki izstrādātus noteikumus un 
nosacījumus riska dalīšanas instrumenta 
ieviešanai projektu obligācijām, ieskaitot tā 
uzraudzību un kontroli, nosaka deleģēšanas 
nolīgumā starp Komisiju un EIB, un par 
tiem informē Padomi un Eiropas 
Parlamentu. EIB veikto riska 
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novērtējumu garantē saskaņā ar banku 
darbības direktīvām.

Or. de

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 680/2007
2. pants – 14. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. „riska dalīšanas instruments projektu 
obligācijām” ir kredītu kvalitātes 
uzlabošana attiecībā uz vispārējas intereses 
projektiem. Riska dalīšanas instruments 
projektu obligācijām nosedz projekta 
parāda apkalpošanas risku un mīkstina 
obligāciju turētāju kredītrisku. Tas tiek 
izmantots tikai projektiem, kuru finansiālā 
dzīvotspēja balstās uz projekta 
ieņēmumiem;

14. „riska dalīšanas instruments projektu 
obligācijām” ir kredītu kvalitātes 
uzlabošana attiecībā uz vispārējas intereses 
projektiem. Riska dalīšanas instruments 
projektu obligācijām nosedz projekta 
parāda apkalpošanas risku un mīkstina 
obligāciju turētāju kredītrisku. Tas tiek 
izmantots tikai:

Or. de

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 680/2007
2. pants – 14. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projektiem, kuru finansiālā dzīvotspēja 
balstās uz projekta ieņēmumiem;

Or. de



PA\892020LV.doc 11/14 PE483.478v01-00

LV

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 680/2007
2. pants – 14. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lai atbalstītu suboptimālus 
ieguldījumus, kuri nesaņem pienācīgu 
finansējumu no tirgus;

Or. de

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 680/2007
2. pants – 14. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neaizstājot dalībvalstu vai privāto 
ieguldītāju finansējumu;

Or. de

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 680/2007
2. pants – 14. punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) neradot konkurences traucējumus 
Eiropas iekšējā tirgū;

Or. de
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 680/2007
2. pants – 14. punkts – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) projektiem, kuri rada Savienībai 
pievienoto vērtību, kas nozīmē, ka projekti 
būtu jāīsteno Eiropas līmenī tikai tad, ja 
to pamato projekta īstenošanas apjoms un 
ietekme un ja projekta mērķus Savienības 
līmenī var sasniegt labāk nekā valsts 
līmenī;

Or. de

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 680/2007
2. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. „kredīta kvalitātes uzlabošana” ir EIB 
aizdevuma vai EIB garantijas 
izmantošana, lai uzlabotu projekta parāda 
kredītkvalitāti.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 680/2007
6. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) finansiāls ieguldījums EIB uzkrājumu g) finansiāls ieguldījums EIB uzkrājumu 
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veidošanā un kapitāla piešķīrums 
aizdevumiem un garantijām, ko EIB 
izsniedz no pašu līdzekļiem saskaņā ar 
riska dalīšanas instrumentu projektu 
obligācijām TEN-T un TEN-E jomā. 
Savienības atbildība attiecībā uz riska 
dalīšanas instrumentu, tostarp pārvaldības 
izmaksām un citām atbilstīgām izmaksām, 
stingri jāierobežo, lai tās nepārsniegtu 
Savienības ieguldījuma summu riska 
dalīšanas instrumentā projektu obligācijām, 
un nevar izvirzīt nekādas citas saistības 
pret Savienības vispārējo budžetu. Ar 
visām darbībām saistītos pārējos riskus 
uzņemas EIB. Sīki izstrādāti noteikumi un 
nosacījumi riska dalīšanas instrumenta 
ieviešanai projektu obligācijām, ieskaitot tā 
uzraudzību un kontroli, jānosaka
deleģēšanas nolīgumā starp Komisiju un 
EIB. 2012. un 2013. gadā summu līdz 
EUR 210 miljoniem, no kuriem 
EUR 200 miljoni paredzēti transporta 
projektiem un EUR 10 miljoni enerģētikas 
projektiem, var pārcelt uz riska dalīšanas 
instrumentu projektu obligācijām saskaņā 
ar procedūru, kura minēta 15. panta 
2. punktā, attiecīgi no TEN-T (LGTT) un 
TEN-E budžeta pozīcijām. Riska dalīšanas 
instruments projektu obligācijām var 
atkārtoti izmantot jebkurus ieņēmumus, 
kuri saņemti ieguldījumu periodā jauniem 
aizdevumiem un garantijām.

veidošanā un kapitāla piešķīrums 
aizdevumiem un garantijām, ko EIB 
izsniedz no pašu līdzekļiem saskaņā ar 
riska dalīšanas instrumentu projektu 
obligācijām TEN-T un TEN-E jomā. 
Savienības atbildība attiecībā uz riska 
dalīšanas instrumentu, tostarp pārvaldības 
izmaksām un citām atbilstīgām izmaksām, 
stingri jāierobežo, lai tās nepārsniegtu 
Savienības ieguldījuma summu riska 
dalīšanas instrumentā projektu obligācijām, 
un nevar izvirzīt nekādas citas saistības 
pret Savienības vispārējo budžetu. Ar 
visām darbībām saistītos pārējos riskus 
uzņemas EIB. Sīki izstrādātus noteikumus
un nosacījumus riska dalīšanas instrumenta 
ieviešanai projektu obligācijām, ieskaitot tā 
uzraudzību un kontroli, nosaka deleģēšanas 
nolīgumā starp Komisiju un EIB, un par 
tiem informē Padomi un Eiropas 
Parlamentu. 2012. un 2013. gadā summu 
līdz EUR 210 miljoniem, no kuriem 
EUR 200 miljoni paredzēti transporta 
projektiem un EUR 10 miljoni enerģētikas 
projektiem, var pārcelt uz riska dalīšanas 
instrumentu projektu obligācijām saskaņā 
ar procedūru, kura minēta 15. panta 
2. punktā, attiecīgi no TEN-T (LGTT) un 
TEN-E budžeta pozīcijām.

Noteikumus precīzi nosaka saskaņā ar 
noteikumiem par aizdevumu garantijas 
instrumentu, kā paredzēts Regulas (EK) 
Nr. 680/2007 6. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā un pielikumā. Komisija 
nekavējoties informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi par šo noteikumu tekstu.

Riska dalīšanas instruments projektu 
obligācijām var atkārtoti izmantot jebkurus 
ieņēmumus, kuri saņemti ieguldījumu 
periodā jauniem aizdevumiem un 
garantijām.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Komisija saskaņā ar 2006. gada 17. maija 
Iestāžu nolīguma 49. pantu ik gadu ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
EIB iesniegtajiem īstenošanas 
ziņojumiem.
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