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Grozījums Nr. 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu 
un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 
un (ES) Nr. 1316/2013

par Eiropas Stratēģisko investīciju plānu
un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 
un (ES) Nr. 1316/2013

Or. es

Pamatojums

Apzīmējums „fonds” nav pilnībā atbilstošs, un būtu piemērotāk to dēvēt par „plānu”. Šī 
grozījuma pieņemšanas gadījumā jāveic attiecīgas izmaiņas visā leģislatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 20
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
novedusi pie investīciju apjoma 
pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 
to augstākā punkta 2007. gadā ir 
samazinājušās aptuveni par 15 %. 
Savienība jo īpaši cieš no investīciju 
trūkuma sakarā ar tirgus nenoteiktību par 
tās ekonomikas nākotni un fiskālajiem 
ierobežojumiem dalībvalstīm. Šis 
investīciju trūkums palēnina ekonomisko 
atveseļošanos un negatīvi ietekmē darba 
vietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes 
perspektīvas un konkurētspēju.

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
novedusi pie investīciju apjoma 
pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 
to augstākā punkta 2007. gadā ir 
samazinājušās aptuveni par 15 %. 
Savienība cieš no normatīvu asimetrijām, 
kas joprojām ir iekšējā tirgū, investīciju 
trūkuma sakarā ar tirgus nenoteiktību par 
tās ekonomikas nākotni, stingrības politiku
un stingriem fiskālajiem ierobežojumiem 
dalībvalstīm, ko uzliek trijotne. Šis 
investīciju trūkums palēnina patēriņu un 
ekonomisko atveseļošanos un negatīvi 
ietekmē darbvietu radīšanu, ilgtermiņa 
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izaugsmes perspektīvas un konkurētspēju.

Or. it

Grozījums Nr. 21
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
novedusi pie investīciju apjoma 
pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 
to augstākā punkta 2007. gadā ir 
samazinājušās aptuveni par 15 %. 
Savienība jo īpaši cieš no investīciju 
trūkuma sakarā ar tirgus nenoteiktību par 
tās ekonomikas nākotni un fiskālajiem 
ierobežojumiem dalībvalstīm. Šis 
investīciju trūkums palēnina ekonomisko 
atveseļošanos un negatīvi ietekmē darba 
vietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes 
perspektīvas un konkurētspēju.

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
novedusi pie investīciju apjoma 
pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 
to augstākā punkta 2007. gadā ir 
samazinājušās aptuveni par 15 %. 
Savienība jo īpaši cieš no investīciju 
trūkuma sakarā ar tirgus nenoteiktību par 
tās ekonomikas nākotni un fiskālajiem 
ierobežojumiem dalībvalstīm un 
teritoriālajām struktūrām. Šis investīciju 
trūkums palēnina ekonomisko 
atveseļošanos un negatīvi ietekmē 
darbvietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes 
perspektīvas un konkurētspēju.

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
novedusi pie investīciju apjoma 
pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 
to augstākā punkta 2007. gadā ir 
samazinājušās aptuveni par 15 %. 
Savienība jo īpaši cieš no investīciju 
trūkuma sakarā ar tirgus nenoteiktību par 

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
novedusi pie investīciju apjoma 
pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 
to augstākā punkta 2007. gadā ir 
samazinājušās aptuveni par 15 %. 
Savienība jo īpaši cieš no investīciju 
trūkuma sakarā ar tirgus nenoteiktību par 
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tās ekonomikas nākotni un fiskālajiem 
ierobežojumiem dalībvalstīm. Šis 
investīciju trūkums palēnina ekonomisko 
atveseļošanos un negatīvi ietekmē darba 
vietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes 
perspektīvas un konkurētspēju.

tās ekonomikas nākotni un fiskālajiem 
ierobežojumiem dalībvalstīm. Šis 
investīciju trūkums palēnina ekonomisko 
atveseļošanos un negatīvi ietekmē
darbvietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes 
perspektīvas, sociālo modeļu saglabāšanu
un konkurētspēju.

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
novedusi pie investīciju apjoma 
pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 
to augstākā punkta 2007. gadā ir 
samazinājušās aptuveni par 15 %. 
Savienība jo īpaši cieš no investīciju 
trūkuma sakarā ar tirgus nenoteiktību par 
tās ekonomikas nākotni un fiskālajiem 
ierobežojumiem dalībvalstīm. Šis 
investīciju trūkums palēnina ekonomisko 
atveseļošanos un negatīvi ietekmē darba 
vietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes 
perspektīvas un konkurētspēju.

(1) Ekonomikas un finanšu krīze, kā arī 
kļūdas ekonomikas pārvaldībā ir 
novedušas pie investīciju apjoma 
pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 
to augstākā punkta 2007. gadā ir 
samazinājušās aptuveni par 15 %. 
Savienība jo īpaši cieš no mērķtiecīgu 
kvalitatīvo investīciju trūkuma sakarā ar 
tirgus nenoteiktību par tās ekonomikas 
nākotni un fiskālajiem ierobežojumiem 
dalībvalstīm. Šis investīciju trūkums 
palēnina ekonomisko atveseļošanos un 
negatīvi ietekmē darbvietu radīšanu, 
ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas un 
konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Paloma López Bermejo

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
novedusi pie investīciju apjoma 
pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 
to augstākā punkta 2007. gadā ir 
samazinājušās aptuveni par 15 %. 
Savienība jo īpaši cieš no investīciju 
trūkuma sakarā ar tirgus nenoteiktību par
tās ekonomikas nākotni un fiskālajiem 
ierobežojumiem dalībvalstīm. Šis 
investīciju trūkums palēnina ekonomisko 
atveseļošanos un negatīvi ietekmē darba 
vietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes 
perspektīvas un konkurētspēju.

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
novedusi pie investīciju apjoma 
pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 
to augstākā punkta 2007. gadā ir 
samazinājušās aptuveni par 15 %. 
Savienība jo īpaši cieš no investīciju 
trūkuma stingras ekonomikas politikas 
dēļ, tostarp no zemāka atalgojuma un 
publiskajiem izdevumiem, kas ir 
samazinājuši kopējo pieprasījumu un 
vairojuši tirgus nenoteiktību attiecībā uz
ekonomikas nākotni un fiskālajiem 
ierobežojumiem, kas dalībvalstīm
piemēroti, īstenojot Stabilitātes un 
izaugsmes pakta noteikumus, kā arī ECB 
nevēlēšanos stingri iejaukties publisko 
obligāciju tirgos. Šis investīciju trūkums 
palēnina ekonomisko atveseļošanos un 
negatīvi ietekmē darbvietu radīšanu un
ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
novedusi pie investīciju apjoma 
pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 
to augstākā punkta 2007. gadā ir 
samazinājušās aptuveni par 15 %. 
Savienība jo īpaši cieš no investīciju 
trūkuma sakarā ar tirgus nenoteiktību par 
tās ekonomikas nākotni un fiskālajiem 
ierobežojumiem dalībvalstīm. Šis 
investīciju trūkums palēnina ekonomisko 
atveseļošanos un negatīvi ietekmē darba 
vietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes 

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
novedusi pie investīciju apjoma 
pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 
to augstākā punkta 2007. gadā ir 
samazinājušās aptuveni par 15 %. 
Savienība jo īpaši cieš no investīciju 
trūkuma sakarā ar tirgus nenoteiktību par 
tās ekonomikas nākotni un fiskālajiem 
ierobežojumiem dalībvalstīm. Šis 
investīciju trūkums kavē ekonomisko 
atveseļošanos un negatīvi ietekmē
darbvietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes 
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perspektīvas un konkurētspēju. perspektīvas, konkurētspēju un iespēju 
saglabāt atbilstošas sociālās garantijas, 
dažās dalībvalstīs radot pilnīgas 
nabadzības situācijas.

Or. it

Grozījums Nr. 26
Ulrike Trebesius

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
novedusi pie investīciju apjoma 
pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 
to augstākā punkta 2007. gadā ir 
samazinājušās aptuveni par 15 %. 
Savienība jo īpaši cieš no investīciju 
trūkuma sakarā ar tirgus nenoteiktību par 
tās ekonomikas nākotni un fiskālajiem 
ierobežojumiem dalībvalstīm. Šis 
investīciju trūkums palēnina ekonomisko 
atveseļošanos un negatīvi ietekmē darba 
vietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes 
perspektīvas un konkurētspēju.

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
novedusi pie investīciju apjoma 
pazemināšanās Savienībā. Investīcijas kopš 
to augstākā punkta 2007. gadā ir 
samazinājušās aptuveni par 15 %. 
Savienība jo īpaši cieš no investīciju 
trūkuma sakarā ar strukturālām 
problēmām, neatmaksājamiem parādiem 
un tirgus nenoteiktību par tās ekonomikas 
nākotni un fiskālajiem ierobežojumiem 
dalībvalstīm. Šis investīciju trūkums 
palēnina ekonomisko atveseļošanos un 
negatīvi ietekmē darbvietu radīšanu, 
ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas un 
konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Atbilstoši publisko investīciju līmeņi 
ir būtiski svarīgi sabiedrisko labumu 
finansēšanai, privāto investīciju 
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veicināšanai, kuri ir kritiski zemi, un 
jaunu kvalitatīvu darbvietu radīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Stratēģisko investīciju fonda 
(ESIF) pamatā tiks izmantoti pašreizējie 
ES resursi, nepiesaistot jaunus publiskos 
naudas līdzekļus, izņemot EIB piešķirtos 
papildu EUR 5 miljardus.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) ESIF jāpievērš īpaša uzmanība 
projektiem dalībvalstīs un reģionos, kuros 
joprojām vairāk jūtama krīzes ietekme, 
tiecoties samazināt atšķirības, jo īpaši 
attiecībā uz bezdarbu un nodarbinātības 
līmeņiem. Vajadzība radīt jaunu 
kvalitatīvo nodarbinātību pienācīgā 
līmenī ir īpaši jārisina Eiropas investīciju 
stratēģijā, kuru ESIF ir jāveicina.

Or. en



AM\1052802LV.doc 9/109 PE551.778v01-00

LV

Grozījums Nr. 30
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 
un fiskālā atbildība ir investīciju 
stimulēšanas nepieciešamie 
priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju 
finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 
priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 
labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 
projekti palīdz veicināt nodarbinātību un 
pieprasījumu un noved pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma.

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 
un fiskālā atbildība pārāk ilgi ir izmantota
kā iegansts, lai mazinātu investīciju 
stimulēšanas nepieciešamību. Līdz ar 
investīciju finansēšanas impulsa 
atjaunošanu ekonomikas, fiskālās, sociālās 
un budžeta politikas koordinācija var 
palīdzēt izveidot labvēlīgas attīstības loku, 
kurā investīciju projekti palīdz veicināt 
nodarbinātību un pieprasījumu un noved 
pie izaugsmes potenciāla ilgstoša 
pieauguma.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 
un fiskālā atbildība ir investīciju 
stimulēšanas nepieciešamie 
priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju 
finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 
priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 
labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 
projekti palīdz veicināt nodarbinātību un 
pieprasījumu un noved pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma.

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 
un fiskālā atbildība ir investīciju 
stimulēšanas nepieciešamie 
priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju 
finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 
priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 
labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 
projekti rada nodarbinātību, vairo
pieprasījumu un noved pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma.
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Or. en

Grozījums Nr. 32
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 
un fiskālā atbildība ir investīciju 
stimulēšanas nepieciešamie 
priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju 
finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 
priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 
labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 
projekti palīdz veicināt nodarbinātību un 
pieprasījumu un noved pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma.

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 
un fiskālā atbildība ir pamatotas investīciju 
stimulēšanas, kā arī stabilas un ilgstošas 
izaugsmes nepieciešamie priekšnoteikumi. 
Līdz ar investīciju finansēšanas impulsa 
atjaunošanu šie priekšnoteikumi var 
palīdzēt izveidot labvēlīgas attīstības loku, 
kurā investīciju projekti palīdz veicināt 
nodarbinātību un pieprasījumu un noved 
pie izaugsmes potenciāla ilgstoša 
pieauguma.

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 
un fiskālā atbildība ir investīciju 
stimulēšanas nepieciešamie 
priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju 
finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 
priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 
labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Ir vajadzīgi investīciju 
projekti, kas paredzēti vairāk 
ietekmētajiem reģioniem un kuriem ir 
pievienotā vērtība sabiedrībai, lai labāk 
atbalstītu un radītu vidēja un ilgtermiņa 
nodarbinātību un pieprasījumu.
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projekti palīdz veicināt nodarbinātību un 
pieprasījumu un noved pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 
un fiskālā atbildība ir investīciju 
stimulēšanas nepieciešamie 
priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju 
finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 
priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 
labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 
projekti palīdz veicināt nodarbinātību un 
pieprasījumu un noved pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma.

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 
un fiskālā atbildība ir investīciju 
stimulēšanas nepieciešamie 
priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju 
finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 
priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 
labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 
projekti rada labas kvalitātes darbvietas
un pieprasījumu un noved pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko 
rada investīciju trūkums. Strukturālās 
reformas un fiskālā atbildība ir investīciju 
stimulēšanas nepieciešamie 
priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju
finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība 
finansēšanas impulsa atjaunošanai, kurā 
investīciju projekti palīdz veicināt 
nodarbinātību, pieprasījumu un teritoriju 
sociālo un ģeogrāfisko kohēziju, novedot 
pie izaugsmes potenciāla ilgstoša
pieauguma.
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priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 
labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 
projekti palīdz veicināt nodarbinātību un
pieprasījumu un noved pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma.

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 
un fiskālā atbildība ir investīciju 
stimulēšanas nepieciešamie 
priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju 
finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 
priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot
labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 
projekti palīdz veicināt nodarbinātību un 
pieprasījumu un noved pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma.

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Investīciju 
stimulēšanas nepieciešamie 
priekšnoteikumi ir tādi pasākumi, kas var 
palīdzēt atjaunot labvēlīgas attīstības loku, 
kurā investīciju projekti palīdz veicināt 
ilgtermiņa un kvalitatīvu nodarbinātību un 
pieprasījumu, novedot pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma.

Or. it

Grozījums Nr. 37
Ulrike Trebesius

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 
un fiskālā atbildība ir investīciju 
stimulēšanas nepieciešamie 

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Kā priekšnosacījums 
ESFI investīcijām ir nepieciešamas 
strukturālās reformas un fiskālā atbildība, 
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priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju 
finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 
priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 
labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 
projekti palīdz veicināt nodarbinātību un 
pieprasījumu un noved pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma.

kas var palīdzēt radīt turpmākas 
investīcijas, izaugsmi un darbvietu 
radīšanu veicinošu vidi. Līdz ar investīciju 
finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 
priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 
labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 
projekti palīdz veicināt nodarbinātību un 
pieprasījumu un noved pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Anne Sander

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 
un fiskālā atbildība ir investīciju 
stimulēšanas nepieciešamie 
priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju 
finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 
priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 
labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 
projekti palīdz veicināt nodarbinātību un 
pieprasījumu un noved pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma.

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 
un fiskālā atbildība ir investīciju 
stimulēšanas nepieciešamie 
priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju 
finansēšanas impulsa atjaunošanu šie 
priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot 
labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 
projekti palīdz veicināt nodarbinātību un 
pieprasījumu un noved pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma. Šajā 
saistībā ESIF galvenā uzmanība ir jāvērš 
uz MVU, jo tie rada vērā ņemamas 
darbvietu radīšanas iespējas un tādējādi ir 
būtiski dalībnieki Eiropas izaugsmes 
atjaunošanā.

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Maria João Rodrigues
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Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Valstu līmenī jāveic plašs 
ekonomikas un sociālo reformu klāsts, lai 
radītu nozīmīgus ekonomiskos un sociālos 
ieguvumus. Šādām reformām jātiecas, 
piemēram, uz pilnīgas un vienlīdzīgas 
piekļuves nodrošināšanu augsti 
kvalitatīvas izglītības un apmācību 
sistēmām, labām bērnu aprūpes iestādēm 
un pienācīgi finansētām veselības aprūpes 
sistēmām, kā arī uz sieviešu un vīriešu 
vienlīdzīgas dalības nodrošināšanu darba 
tirgū un uz taisnīgu un efektīvu nodokļu 
politikas sistēmu izstrādi, kuras veiksmīgi 
novērš krāpšanu nodokļu jomā, 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 
nodokļu nemaksāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Lai pēc iespējas paaugstinātu ESFI 
ietekmi uz nodarbinātību, dalībvalstīm ir 
jāīsteno papildu pasākumi, piemēram, 
apmācības vai cita aktīva darba tirgus 
politika.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Laura Agea, Tiziana Beghin



AM\1052802LV.doc 15/109 PE551.778v01-00

LV

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai novērstu ekonomikas stagnāciju, 
deflāciju un augsto bezdarba līmeni ES, ir 
vajadzīgas sociālās investīcijas, proti, 
investīcijas cilvēkos, nodrošinot viņiem 
prasmes un veicinošus apstākļus 
ilgtspējīgu, iekļaujošu un kvalitatīvu 
darbvietu radīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu
izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 
noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 
izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 
banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, 
uzsākot un veicinot investīcijas Savienībā, 
daļēji tas veikts, palielinot kapitālu 
2013. gada janvārī. Ir nepieciešama tālāka 
rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 
Savienības investīciju vajadzības un ka 
tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 
efektīvi un novirzīta pamatotu investīciju 
projektu finansēšanai.

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu
tādu budžeta politikas skatījumu, kura 
pamatā ir prociklisku noteikumu 
ievērošana, liekot valstīm taupīt 
ekonomikas attīstības atsākšanai un 
kvalitatīvu ilgtspējīgu darbvietu radīšanai 
nepieciešamo investīciju izdevumus, 
novēršoties no iniciatīvām, kas noteiktas 
stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko izveidoja 
pieeju gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai 
izaugsmei. Eiropas Investīciju banka 
("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, uzsākot 
un veicinot investīcijas Savienībā, daļēji 
tas veikts, palielinot kapitālu 2013. gada 
janvārī. Ir nepieciešama tālāka rīcība, lai 
nodrošinātu, ka tiek risinātas Savienības 
investīciju vajadzības un ka tirgū pieejamā 
likviditāte tiek izmantota efektīvi un 
novirzīta pamatotu investīciju projektu 
finansēšanai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 43
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu 
izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 
noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 
izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 
banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, 
uzsākot un veicinot investīcijas Savienībā, 
daļēji tas veikts, palielinot kapitālu 
2013. gada janvārī. Ir nepieciešama tālāka 
rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 
Savienības investīciju vajadzības un ka 
tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 
efektīvi un novirzīta pamatotu investīciju 
projektu finansēšanai.

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu 
izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 
noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 
izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 
banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, 
uzsākot un veicinot investīcijas Savienībā, 
daļēji tas veikts, palielinot kapitālu 
2013. gada janvārī. Ir nepieciešama tālāka 
rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 
Savienības investīciju vajadzības un ka 
tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 
efektīvi un novirzīta pamatotu investīciju 
projektu finansēšanai, kas rada 
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu 
izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 
noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 
izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 
banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, 
uzsākot un veicinot investīcijas Savienībā, 
daļēji tas veikts, palielinot kapitālu 

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu 
izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 
noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 
izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 
banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, 
uzsākot un veicinot investīcijas Savienībā, 
daļēji tas veikts, palielinot kapitālu 
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2013. gada janvārī. Ir nepieciešama tālāka 
rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 
Savienības investīciju vajadzības un ka 
tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 
efektīvi un novirzīta pamatotu investīciju 
projektu finansēšanai.

2013. gada janvārī. Ir nepieciešama tālāka 
rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 
Savienības investīciju vajadzības un ka 
tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 
efektīvi un novirzīta pamatotu un 
ilgtspējīgu investīciju projektu 
finansēšanai, kas rada tiešu ietekmi uz 
reālo ekonomiku, izaugsmi un 
nodarbinātību.

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu 
izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 
noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 
izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 
banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, 
uzsākot un veicinot investīcijas Savienībā, 
daļēji tas veikts, palielinot kapitālu 
2013. gada janvārī. Ir nepieciešama tālāka 
rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 
Savienības investīciju vajadzības un ka 
tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 
efektīvi un novirzīta pamatotu investīciju 
projektu finansēšanai.

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu 
izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 
noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 
izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 
banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, 
uzsākot un veicinot investīcijas Savienībā, 
daļēji tas veikts, palielinot kapitālu 
2013. gada janvārī. Ir nepieciešama tālāka 
rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 
Savienības investīciju vajadzības un ka 
tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 
efektīvi un novirzīta pamatotu investīciju 
projektu finansēšanai, kas pastiprina 
konsekventu un līdzsvarotu dalībvalstu 
sociāli ekonomisko attīstību Eiropas 
Savienības ietvaros.

Or. {PL}pl

Grozījums Nr. 46
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu 
izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 
noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 
izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 
banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, 
uzsākot un veicinot investīcijas Savienībā, 
daļēji tas veikts, palielinot kapitālu 
2013. gada janvārī. Ir nepieciešama tālāka 
rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 
Savienības investīciju vajadzības un ka 
tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 
efektīvi un novirzīta pamatotu investīciju 
projektu finansēšanai.

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir pieļāvusi kļūdu, pārmērīgi 
koncentrējoties uz stingru ekonomikas
politiku, tādējādi nelabvēlīgi ietekmējot 
izaugsmi. Tas ir izraisījis bezdarba un 
nabadzības līmeņa pieaugumu. Eiropas 
Investīciju banka ("EIB") arī ir stiprinājusi 
tās lomu, uzsākot un veicinot investīcijas 
Savienībā, daļēji tas veikts, palielinot 
kapitālu 2013. gada janvārī. Tāpēc ir 
nepieciešama tālāka un papildu rīcība, lai 
nodrošinātu, ka tiek risinātas Savienības 
investīciju vajadzības un ka tirgū pieejamā 
likviditāte tiek izmantota efektīvi un 
novirzīta pamatotu investīciju projektu 
finansēšanai ar stingru mērķi uz to 
izaugsmes un darbvietu radīšanas 
potenciālu, kā arī ieguvumiem, ko tie rada 
sabiedrībai kopumā. Tomēr ir svarīgi 
ņemt vērā, ka “jebkādas” investīcijas bez 
mērķtiecīgas virzības vai kritērijiem var 
radīt būtiskus zaudējumus un ka ES ir 
vajadzīgas mērķtiecīgas investīcijas, kas 
rada pievienoto vērtību ES iedzīvotājiem, 
mazina nevienlīdzību un ir ilgtspējīgas 
ekonomiskā, sociālā un vides aspektā.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu 
izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu 
izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 
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noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 
izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 
banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, 
uzsākot un veicinot investīcijas Savienībā, 
daļēji tas veikts, palielinot kapitālu 
2013. gada janvārī. Ir nepieciešama tālāka 
rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 
Savienības investīciju vajadzības un ka 
tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 
efektīvi un novirzīta pamatotu investīciju 
projektu finansēšanai.

noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 
izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 
banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, 
uzsākot un veicinot investīcijas Savienībā, 
daļēji tas veikts, palielinot kapitālu 
2013. gada janvārī. Ir nepieciešama tālāka 
rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 
Savienības investīciju vajadzības un ka 
tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 
efektīvi un novirzīta pamatotu investīciju 
projektu finansēšanai ar stingru mērķi uz 
izaugsmi un darbvietu radīšanu, kā arī 
ieguvumiem, ko tie rada sabiedrībai 
kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu 
izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 
noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 
izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 
banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās 
lomu, uzsākot un veicinot investīcijas 
Savienībā, daļēji tas veikts, palielinot 
kapitālu 2013. gada janvārī. Ir 
nepieciešama tālāka rīcība, lai nodrošinātu, 
ka tiek risinātas Savienības investīciju 
vajadzības un ka tirgū pieejamā likviditāte 
tiek izmantota efektīvi un novirzīta 
pamatotu investīciju projektu finansēšanai.

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir piemērojusi stingru 
ekonomikas politiku, kas izraisīja 
ārkārtīgi smagu sociālo un sabiedrisko 
krīzi un kavēja stratēģiskās investīcijas 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei. Ir nepieciešama steidzama
rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 
Savienības investīciju vajadzības un ka 
tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 
efektīvi un novirzīta pamatotu investīciju 
projektu finansēšanai gan kvalitatīvu un uz 
tiesībām balstītu darbvietu radīšanas 
aspektā, gan ekoloģiskā un ilgtspējas 
aspektā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu
izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 
noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 
izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Eiropas Investīciju 
banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, 
uzsākot un veicinot investīcijas Savienībā, 
daļēji tas veikts, palielinot kapitālu 
2013. gada janvārī. Ir nepieciešama tālāka 
rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 
Savienības investīciju vajadzības un ka 
tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota 
efektīvi un novirzīta pamatotu investīciju 
projektu finansēšanai.

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā, 
kas joprojām ir daudzās dalībvalstīs,
Savienība ir centusies veicināt izaugsmi, jo 
īpaši ar iniciatīvām, kas noteiktas stratēģijā 
"Eiropa 2020", kuras mērķi saistībā ar 
bezdarbu un nabadzību vēl nav sasniegti. 
Eiropas Investīciju banka ("EIB") arī ir 
centusies stiprināt tās lomu, uzsākot un 
veicinot investīcijas Savienībā, daļēji tas 
veikts, palielinot kapitālu 2013. gada 
janvārī, tomēr paredzot nepastāvīgus 
līdzekļus mikrouzņēmumiem un maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ir nepieciešama 
tālāka rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek 
risinātas Savienības investīciju vajadzības 
un ka tirgū pieejamā likviditāte tiek 
izmantota efektīvi un novirzīta 
ekonomikas un vides jomā pamatotu 
investīciju projektu finansēšanai, kas dod 
priekšroku jauniem uzņēmumiem ar 
inovatīviem projektiem un 
mikrouzņēmumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Mazāka apjoma projekti ne tikai 
sniedz finansiālo atdevi, bet arī veicina 
plašāku sociālo ietekmi, radot apstākļus 
ilgtspējīgai, iekļaujošai un videi 
draudzīgai izaugsmei.
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Or. en

Grozījums Nr. 51
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) 2014. gada 15. jūlijā tobrīd 
jaunievēlētais Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājs sniedza Eiropas 
Parlamentam Eiropas Komisijas politikas 
pamatnostādņu kopumu. Šajās 
politiskajās pamatnostādnēs tika aicināts 
mobilizēt "līdz EUR 300 miljardiem 
papildu publiskās un privātās investīcijas 
reālajā ekonomikā nākamo trīs gadu 
laikā", lai stimulētu investīcijas darba 
vietu radīšanas nolūkā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 52
Guillaume Balas

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) 2014. gada 15. jūlijā tobrīd 
jaunievēlētais Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājs sniedza Eiropas 
Parlamentam Eiropas Komisijas politikas 
pamatnostādņu kopumu. Šajās politiskajās 
pamatnostādnēs tika aicināts mobilizēt 
"līdz EUR 300 miljardiem papildu 
publiskās un privātās investīcijas reālajā 
ekonomikā nākamo trīs gadu laikā", lai 
stimulētu investīcijas darba vietu radīšanas 
nolūkā.

(5) 2014. gada 15. jūlijā tobrīd 
jaunievēlētais Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājs sniedza Eiropas 
Parlamentam pašreizējā Parlamenta 
sasaukuma politikas pamatnostādņu 
kopumu. Šajās politiskajās pamatnostādnēs 
tika aicināts mobilizēt "līdz 
EUR 300 miljardiem papildu publiskās un 
privātās investīcijas reālajā ekonomikā 
nākamo trīs gadu laikā", lai stimulētu 
investīcijas darbvietu radīšanas nolūkā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 53
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) 2014. gada 26. novembrī Komisija 
sniedza paziņojumu "Investīciju plāns 
Eiropai"1, kurā paredzēts radīt "Eiropas 
Stratēģisko investīciju fondu" ("ESIF"), 
Eiropas līmeņa investīciju projektu 
pārredzamu plānojumu, izveidot 
konsultatīvo centru (Eiropas Investīciju 
konsultāciju centrs – "EIKC") un 
vērienīgu darba kārtību, lai novērstu 
šķēršļus investīcijām un pabeigtu vienoto 
tirgu.

svītrots

__________________
1 Paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas
Investīciju bankai "Investīciju plāns 
Eiropai". COM(2014) 903 galīgā versija.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Paloma López Bermejo

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) 2014. gada 26. novembrī Komisija 
sniedza paziņojumu "Investīciju plāns 
Eiropai"1, kurā paredzēts radīt "Eiropas 

(6) 2014. gada 26. novembrī Komisija 
sniedza paziņojumu "Investīciju plāns 
Eiropai"1, kurā paredzēts radīt "Eiropas 
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Stratēģisko investīciju fondu" ("ESIF"), 
Eiropas līmeņa investīciju projektu 
pārredzamu plānojumu, izveidot 
konsultatīvo centru (Eiropas Investīciju 
konsultāciju centrs – "EIKC") un 
vērienīgu darba kārtību, lai novērstu 
šķēršļus investīcijām un pabeigtu vienoto 
tirgu.

Stratēģisko investīciju fondu" ("ESIF") un
izveidot konsultatīvo centru (Eiropas 
Investīciju konsultāciju centrs — "EIKC").

__________________ __________________
1 Paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas 
Investīciju bankai "Investīciju plāns 
Eiropai". COM(2014) 903 galīgā versija

1 Paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas 
Investīciju bankai "Investīciju plāns 
Eiropai". COM(2014) 903 galīgā versija.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) 2014. gada 18. decembrī Eiropadome 
secināja, ka "investīciju sekmēšana un 
tirgus nepilnību novēršana Eiropā ir 
būtisks politikas uzdevums" un ka 
"jaunais uzsvars uz investīcijām kopā ar 
dalībvalstu apņemšanos pastiprināt 
strukturālās reformas un īstenot uz 
izaugsmi vērstu fiskālo konsolidāciju dos 
pamatu izaugsmei un darbvietām Eiropā, 
un Eiropadome aicina EIB grupā izveidot 
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu 
(ESIF), lai laikposmā no 2015. gada līdz 
2017. gadam piesaistītu 315 miljardus 
euro jaunās investīcijās".

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) 2014. gada 18. decembrī Eiropadome 
secināja, ka "investīciju sekmēšana un 
tirgus nepilnību novēršana Eiropā ir 
būtisks politikas uzdevums" un ka 
"jaunais uzsvars uz investīcijām kopā ar 
dalībvalstu apņemšanos pastiprināt 
strukturālās reformas un īstenot uz 
izaugsmi vērstu fiskālo konsolidāciju dos 
pamatu izaugsmei un darbvietām Eiropā, 
un Eiropadome aicina EIB grupā izveidot 
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu 
(ESIF), lai laikposmā no 2015. gada līdz 
2017. gadam piesaistītu 315 miljardus euro 
jaunās investīcijās".

(7) 2014. gada 18. decembrī Eiropadome 
aicina "EIB grupā izveidot Eiropas 
Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), lai 
laikposmā no 2015. gada līdz 2017. gadam 
piesaistītu 315 miljardus euro jaunās 
investīcijās".

Or. it

Grozījums Nr. 57
Paloma López Bermejo

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) ESIF ir daļa no visaptverošas pieejas, 
lai mazinātu nenoteiktību attiecībā uz 
publiskajām un privātajām investīcijām. 
Stratēģijai ir trīs pīlāri: mobilizēt 
finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai 
investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, 
un uzlabot investīciju vidi Savienībā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) ESIF ir daļa no visaptverošas pieejas, 
lai mazinātu nenoteiktību attiecībā uz 
publiskajām un privātajām investīcijām. 
Stratēģijai ir trīs pīlāri: mobilizēt 
finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai 
investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, un 
uzlabot investīciju vidi Savienībā.

(8) Labas mērķtiecības un demokrātiskas 
pārvaldības gadījumā ESIF varētu kļūt 
par daļu no visaptverošas pieejas, lai 
mazinātu nenoteiktību attiecībā uz 
publiskajām un privātajām investīcijām. 
Stratēģijai un ESIF būtu jāpārsniedz savi 
pašreizējie trīs pīlāri: mobilizēt 
finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai 
investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, un 
uzlabot investīciju vidi Savienībā, lai 
nodrošinātu vismaz:

– pārvaldības struktūru, kas ievēro 
demokrātijas pamatprincipus;

– pārbaužu un bilanču sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka ESIF izraisītās 
investīcijas nerada kaitējumu Savienības 
vērtībām vai nevēlamu nelabvēlīgu 
ietekmi;

– ieinteresēto pušu iesaistīšanu un tiesības 
aizliegt investīcijas, kas neatbilst 
2020. gada mērķiem un 5. pantā 
minētajiem kritērijiem;

– kritēriju kopumu, lai nodrošinātu, ka 
tiek veiktas nevis “vienkārši” investīcijas, 
bet investīcijas nolūkā sasniegt ES 
2020. gada mērķus, samazinot bezdarbu, 
nabadzību un ekoloģisko ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Milan Zver

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) ESIF ir daļa no visaptverošas pieejas, 
lai mazinātu nenoteiktību attiecībā uz 
publiskajām un privātajām investīcijām. 
Stratēģijai ir trīs pīlāri: mobilizēt 
finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai 
investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, un 
uzlabot investīciju vidi Savienībā.

(8) ESIF ir daļa no visaptverošas pieejas, 
lai mazinātu nenoteiktību attiecībā uz 
publiskajām un privātajām investīcijām. 
Stratēģijai ir trīs pīlāri: mobilizēt 
finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai 
investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, un 
uzlabot investīciju vidi Savienībā. Bez 
uzlabojumiem investīciju vidē ESIF būs 
grūti sasniegt savu mērķi. Šajā nolūkā ir 
vajadzīga patiesa apņemšanās veikt 
turpmāku ES iekšējā tirgus konsolidāciju 
ar uzsvaru uz digitālo vienoto tirgu.

Or. sl

Grozījums Nr. 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) ESIF ir daļa no visaptverošas pieejas, 
lai mazinātu nenoteiktību attiecībā uz 
publiskajām un privātajām investīcijām. 
Stratēģijai ir trīs pīlāri: mobilizēt 
finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai 
investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, un 
uzlabot investīciju vidi Savienībā.

(8) ESIF ir daļa no visaptverošas pieejas, 
lai mazinātu nenoteiktību attiecībā uz 
publiskajām un privātajām investīcijām. 
Stratēģijai ir trīs pīlāri: mobilizēt 
finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai 
investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, 
radot kvalitatīvas un uz tiesībām balstītas 
darbvietas, kā arī ievērojot SDO 
standartus, un uzlabot investīciju vidi 
Savienībā, jo īpaši reģionos, kurus vairāk 
skārusi krīze un budžeta samazināšana 
stingrās ekonomikas politikas plānu dēļ, 
lai mazinātu ekonomisko nevienlīdzību, 
kas ir jaunas ekonomikas un sociālās 
krīzes veicinošs faktors.

Or. fr
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Grozījums Nr. 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) ESIF ir daļa no visaptverošas pieejas, 
lai mazinātu nenoteiktību attiecībā uz 
publiskajām un privātajām investīcijām. 
Stratēģijai ir trīs pīlāri: mobilizēt 
finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai 
investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, un 
uzlabot investīciju vidi Savienībā.

(8) ESIF ir daļa no visaptverošas pieejas, 
lai mazinātu nenoteiktību attiecībā uz 
publiskajām un privātajām investīcijām. 
Stratēģijai ir trīs pīlāri: mobilizēt 
finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai 
investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, un 
uzlabot investīciju vidi Savienībā. Fondam 
jāuzsāk darbība pēc iespējas ātri, lai
2015. gadā varētu veicināt investīcijas.

Or. es

Grozījums Nr. 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Investīciju vide Savienībā būtu 
jāuzlabo, likvidējot šķēršļus investīcijām, 
nostiprinot vienoto tirgu un uzlabojot 
normatīvo paredzamību. ESIF darbam, 
un investīcijām Eiropā kopumā, būtu 
jāgūst no šī papildu darba.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Investīciju vide Savienībā būtu 
jāuzlabo, likvidējot šķēršļus investīcijām,
nostiprinot vienoto tirgu un uzlabojot 
normatīvo paredzamību. ESIF darbam, un 
investīcijām Eiropā kopumā, būtu jāgūst no 
šī papildu darba.

(9) Investīciju vide Savienībā būtu 
jāuzlabo, likvidējot šķēršļus investīcijām, 
mazinot birokrātiju, nostiprinot vienoto 
tirgu un uzlabojot normatīvo paredzamību. 
ESIF darbam, un investīcijām Eiropā 
kopumā, būtu jāgūst no šī papildu darba.

Or. it

Grozījums Nr. 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Investīciju vide Savienībā būtu
jāuzlabo, likvidējot šķēršļus investīcijām, 
nostiprinot vienoto tirgu un uzlabojot 
normatīvo paredzamību. ESIF darbam, un 
investīcijām Eiropā kopumā, būtu jāgūst no 
šī papildu darba.

(9) Investīciju vide Savienībā jāuzlabo, 
likvidējot šķēršļus investīcijām, nostiprinot 
vienoto tirgu un uzlabojot normatīvo 
noteiktību. ESIF darbam, un investīcijām 
Eiropā kopumā, būtu jāgūst no šī papildu 
darba.

Or. it

Grozījums Nr. 65
Ulrike Trebesius

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Investīciju vide Savienībā būtu 
jāuzlabo, likvidējot šķēršļus investīcijām, 
nostiprinot vienoto tirgu un uzlabojot 
normatīvo paredzamību. ESIF darbam, un 
investīcijām Eiropā kopumā, būtu jāgūst no 
šī papildu darba.

(9) Investīciju vide Savienībā būtu 
jāuzlabo, likvidējot šķēršļus investīcijām, 
nostiprinot vienoto tirgu, saglabājot 
pietiekamu darba tirgus elastību, 
nodrošinot, ka darba izmaksas, tostarp 
atalgojums, atbilst ražīgumam, veicinot 
sociālās aizsardzības sistēmas, kas rada 
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interesi par darbu, pārstrukturējot un 
kapitalizējot bankas, uzlabojot valsts 
pārvaldes un nodokļu sistēmu efektivitāti
un uzlabojot normatīvo paredzamību. ESIF 
darbam, un investīcijām Eiropā kopumā, 
būtu jāgūst no šī papildu darba.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas 
piekļuves finansējumam jo īpaši būtu 
jāgūst maziem un vidējiem uzņēmumiem. 
Ir arī piemēroti attiecināt ieguvumu no 
šādas lielākas piekļuves uz vidējas 
kapitalizācijas sabiedrībām, kas ir 
sabiedrības, kuru darbinieku skaits ir līdz 
3000. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 
pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības 
ekonmikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija.

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā, jo īpaši eurozonā,
īstenošanu, nodrošinot lielāku piekļuvi 
finansējumam, jo īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Eiropas uzņēmējdarbības 
konkurētspēja un jāatbalsta 
nodarbinātība.

Or. it

Grozījums Nr. 67
Ivo Vajgl

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt (10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
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atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonmikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonomikas, 
sociālā, politiskā un teritoriālā kohēzija.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonmikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Galvenajam
visu mērījumu nolūkam ir jāveicina
investīcijas integrētā sociālajā politikā 
saskaņā ar 2013. gada sociālo investīciju 
tiesību aktu kopumu. Eiropas pašreizējo 
investīciju grūtību pārvarēšanai būtu 
jāstiprina Savienības ekonomikas, sociālā 
un teritoriālā kohēzija.

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonmikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku, vienkāršāku un 
funkcionālāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem
un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonomikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam galvenokārt būtu jāgūst 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī 
piemēroti attiecināt ieguvumu no šādas 
lielākas piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
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būtu jāstiprina Savienības ekonmikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

būtu jāstiprina Savienības ekonomikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonmikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem, kas nodrošina 
vairāk nekā 80 % radīto darbvietu 
Eiropas Savienībā. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonomikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Brando Benifei

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt atsākt 
ekonomikas izaugsmi un radīt augstas 
kvalitātes darbvietas Savienībā, atbalstot 
investīcijas un palīdzot atrisināt grūtības 
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Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonmikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

saistībā ar produktīvu investīciju Savienībā 
īstenošanu un nodrošināt lielāku piekļuvi 
finansējumam. Paredzēts, ka labums no 
lielākas piekļuves finansējumam jo īpaši 
būtu jāgūst maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Ir arī piemēroti attiecināt 
ieguvumu no šādas lielākas piekļuves uz 
vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, kas ir 
sabiedrības, kuru darbinieku skaits ir līdz 
3000. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 
pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības 
ekonomikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonmikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam 
ar mērķi radīt izaugsmi, kvalitatīvas 
darbvietas un sociālo iekļaušanu. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem, tostarp arī 
sociālās ekonomikas un sociālajiem 
uzņēmumiem. Ir arī piemēroti attiecināt 
ieguvumu no šādas lielākas piekļuves uz 
vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, kas ir 
sabiedrības, kuru darbinieku skaits ir līdz 
3000. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 
pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības 
ekonomikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija.

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonmikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam, 
kopumā tiecoties radīt ilgtspējīgu 
izaugsmi, kvalitatīvas darbvietas un 
sociālo iekļaušanu. Paredzēts, ka labums 
no lielākas piekļuves finansējumam jo īpaši 
būtu jāgūst mikrouzņēmumiem, maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un sociālajai un 
solidaritātes ekonomikai. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kuru darbinieku skaits ir 
1500. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 
pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības 
ekonomikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam, 
kā arī atbalstīt darbvietu radīšanu. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
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un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonmikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonomikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

Or. es

Pamatojums

Darbvietu radīšanai jābūt prioritāram ESIF mērķim, tāpēc tā ir skaidri jānorāda.

Grozījums Nr. 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonmikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar finansējumu 
pamatotiem projektiem nolūkā radīt 
augsti kvalitatīvas un uz tiesībām balstītas
darbvietas un ar atbalstu uzņēmumiem 
reģionos, kurus vairāk skārusi krīze, kā 
arī ar produktīvu investīciju Savienībā 
īstenošanu un nodrošināt lielāku piekļuvi 
finansējumam. Paredzēts, ka labums no 
lielākas piekļuves finansējumam jo īpaši 
būtu jāgūst maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Eiropas pašreizējo 
investīciju grūtību pārvarēšanai būtu 
jāstiprina Savienības ekonomikas, sociālā 
un teritoriālā kohēzija.

Or. fr



PE551.778v01-00 36/109 AM\1052802LV.doc

LV

Grozījums Nr. 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā īstenošanu un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Ir arī piemēroti 
attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 
piekļuves uz vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, kas ir sabiedrības, kuru 
darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonmikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

(10) ESIF mērķim jābūt palīdzēt atrisināt 
grūtības saistībā ar produktīvu investīciju 
Savienībā īstenošanu un nodrošināt lielāku 
piekļuvi finansējumam. Paredzēts, ka 
labums no lielākas piekļuves finansējumam
jo īpaši jāgūst maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, kā 
arī vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, kas 
ir sabiedrības, kuru darbinieku skaits ir līdz 
3000. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 
pārvarēšanai jāstiprina Savienības 
ekonomikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija.

Or. it

Grozījums Nr. 78
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem.

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu 
nodarbinātībai, Eiropas uzņēmējdarbības 
konkurētspējas stiprināšanai un 
Savienības politikas mērķiem.

Or. it

Grozījums Nr. 79
Guillaume Balas
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Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem.

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar spēcīgu potenciālu attiecībā 
uz ilgtspējīgu un kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem.

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu sociālo un 
ekonomisko papildvērtību, kas palīdzētu 
Savienības politikas mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem.

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, inovāciju, izglītību, sociālo 
iekļaušanu un klimata/enerģētikas 
mērķiem, kas noteikti stratēģijā 
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“Eiropa 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem.

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem un darbotos ilgtermiņā.

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Brando Benifei

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem.

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko un 
sociālo papildvērtību un darbvietu 
radīšanas potenciālu, kas palīdzētu 
Savienības politikas mērķiem, jo īpaši 
attiecībā uz stratēģijas “Eiropa 2020” 
nodarbinātības mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem.

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko un 
sociālo papildvērtību, kas palīdzētu 
Savienības politikas mērķiem un kas 
nepieļautu tālāku dalībvalstu ekonomiku 
diverģenci. Tāpēc ESIF būtu jābūt 
atvērtam pret atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīs pieejamo tehnoloģiju un 
energoresursu izmantošanai.

Or. {PL}pl

Grozījums Nr. 85
Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem.

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko un 
darbvietu radīšanas papildvērtību, kas 
palīdzētu Savienības politikas mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem.

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko un 
sociālo papildvērtību un darbvietu 
radīšanas potenciālu, kas palīdzētu 
Savienības politikas mērķiem, jo īpaši 
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attiecībā uz stratēģijas “Eiropa 2020”
nabadzības mazināšanas, nodarbinātības 
un izglītības mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem.

(11) ESIF būtu jāatbalsta uz augsta 
bezdarba un nabadzības skartiem 
reģioniem vērstas stratēģiskās investīcijas 
ar augstu ekonomisko un sociālo 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
stratēģijas “Eiropa 2020” nabadzības 
mazināšanas, nodarbinātības un izglītības 
mērķiem. Nedrīkst finansēt nevienu 
projektu, kas kaitē ES 2020. gada 
mērķiem vai nelabvēlīgi ietekmē darbvietu 
radīšanu vai vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem.

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem. ESIF izmantošana 
investīciju veicināšanai izglītībā un 
sociālajā infrastruktūrā var palīdzēt 
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Eiropā uzlabot kohēziju, kas ir strauji 
kritusies.

Or. es

Pamatojums

Viens no ESIF mērķiem (5. panta 2. punkts) ir atbalstīt investīcijas izglītībā un sociālajā 
infrastruktūrā. Tas sniedz labu iespēju stiprināt kohēziju Eiropā.

Grozījums Nr. 89
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem.

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu sociālo un 
ekonomisko papildvērtību, jo īpaši jaunu 
sabiedrisko pakalpojumu radīšana, kas 
palīdzētu Savienības politikas mērķiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko 
papildvērtību, kas palīdzētu Savienības 
politikas mērķiem.

(11) ESIF jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko un 
sociālo papildvērtību, kas palīdzētu 
Savienības politikas mērķiem, nodrošinot 
kvalitatīvu nodarbinātību un atbilstošu 
sociālās aizsardzības līmeni, ko var 
sasniegt, atbalstot mazos un vidējos 
uzņēmumus un mikrouzņēmumus, kā arī 
jaunus uzņēmumus ar inovatīviem 
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projektiem, ko ne vienmēr finansē pašreiz 
pieejamie fondi.

Or. it

Grozījums Nr. 91
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) ESIF ir jāņem vērā stratēģisko 
investīciju teritoriālie aspekti, vēršot savu 
darbību uz investīciju līmeņa 
līdzsvarošanu starp pilsētu un lauku 
apgabaliem, lai nodrošinātu labāku 
kohēziju starp teritorijām. ESIF ir 
jāveicina investīcijas šajā saistībā, jo īpaši 
piepilsētu zonās, kurām ir būtiska nozīme 
saiknes veidošanā starp pilsētu un lauku 
apgabaliem.

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) ESIF kā investīciju prioritātes būtu 
jānosaka ekonomiski vājāki reģioni, kuros 
ir augsts bezdarba līmenis, un šādos 
reģionos esoši MVU, ņemot vērā to 
ierobežoto piekļuvi finansējumam, lai 
samazinātu atšķirības un nodrošinātu, ka 
šādiem centieniem ir lielākā ietekme tur, 
kur tie ir vairāk nepieciešami.

Or. es
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Grozījums Nr. 93
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Daudziem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām Savienībā nepieciešama 
palīdzība, lai piesaistītu tirgus 
finansējumu, jo īpaši attiecībā uz 
investīcijām, kas saistītas ar lielāku riska 
pakāpi. ESIF būtu jāpalīdz šiem 
uzņēmumiem pārvarēt kapitāla trūkumu, 
ļaujot EIB un Eiropas Investīciju fondam 
(EIF) veikt tiešas un netiešas pašu kapitāla 
injekcijas, sniegt garantijas kredītu augstas 
kvalitātes vērtspapīrošanai un citus 
produktus, ko sniedz, tiecoties sasniegt 
ESIF mērķus.

(12) Daudziem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām Savienībā ir nopietnas 
likviditātes problēmas un tie nesaņem 
tirgus un kredītiestāžu finansējumu un 
kredītus, jo īpaši attiecībā uz investīcijām, 
kas saistītas ar lielāku riska pakāpi. ESIF 
būtu jāpalīdz šiem uzņēmumiem pārvarēt 
kapitāla trūkumu, ļaujot EIB un Eiropas 
Investīciju fondam (EIF) veikt tiešas un 
netiešas pašu kapitāla injekcijas, sniegt 
garantijas kredītu augstas kvalitātes 
vērtspapīrošanai un citus produktus, ko 
sniedz, tiecoties sasniegt ESIF mērķus.

Or. it

Grozījums Nr. 94
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Daudziem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām Savienībā nepieciešama 
palīdzība, lai piesaistītu tirgus finansējumu, 
jo īpaši attiecībā uz investīcijām, kas 
saistītas ar lielāku riska pakāpi. ESIF būtu 
jāpalīdz šiem uzņēmumiem pārvarēt 
kapitāla trūkumu, ļaujot EIB un Eiropas 
Investīciju fondam (EIF) veikt tiešas un 
netiešas pašu kapitāla injekcijas, sniegt 
garantijas kredītu augstas kvalitātes 

(12) Daudziem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām Savienībā nepieciešama 
palīdzība, lai piesaistītu tirgus finansējumu, 
jo īpaši attiecībā uz investīcijām, kas 
saistītas ar lielāku riska pakāpi. ESIF būtu 
jāpalīdz šiem uzņēmumiem pārvarēt 
kapitāla trūkumu, ļaujot EIB un Eiropas 
Investīciju fondam (EIF) veikt tiešas un 
netiešas pašu kapitāla injekcijas, sniegt 
garantijas kredītu augstas kvalitātes 
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vērtspapīrošanai un citus produktus, ko 
sniedz, tiecoties sasniegt ESIF mērķus.

vērtspapīrošanai un citus produktus, ko 
sniedz, tiecoties sasniegt ESIF mērķus. Ir 
svarīgi, lai ESIF ņemtu vērā īpašus 
investīciju nosacījumus valstīs ar mazāk 
attīstītiem finanšu tirgiem.

Or. {PL}pl

Grozījums Nr. 95
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Daudziem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām Savienībā nepieciešama 
palīdzība, lai piesaistītu tirgus finansējumu, 
jo īpaši attiecībā uz investīcijām, kas 
saistītas ar lielāku riska pakāpi. ESIF būtu 
jāpalīdz šiem uzņēmumiem pārvarēt 
kapitāla trūkumu, ļaujot EIB un Eiropas 
Investīciju fondam (EIF) veikt tiešas un 
netiešas pašu kapitāla injekcijas, sniegt 
garantijas kredītu augstas kvalitātes 
vērtspapīrošanai un citus produktus, ko 
sniedz, tiecoties sasniegt ESIF mērķus.

(12) Daudziem mikrouzņēmumiem,
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī 
vidējas kapitalizācijas sabiedrībām 
Savienībā nepieciešama palīdzība, lai 
piesaistītu tirgus finansējumu, jo īpaši 
attiecībā uz investīcijām, kas saistītas ar 
lielāku riska pakāpi. ESIF būtu jāpalīdz 
šiem uzņēmumiem pārvarēt kapitāla 
trūkumu, ļaujot EIB un Eiropas Investīciju 
fondam (EIF) veikt tiešas un netiešas pašu 
kapitāla injekcijas, sniegt garantijas kredītu 
augstas kvalitātes vērtspapīrošanai un citus 
produktus, ko sniedz, tiecoties sasniegt 
ESIF mērķus.

Or. de

Grozījums Nr. 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Daudziem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī vidējas 
kapitalizācijas sabiedrībām Savienībā 

(12) Daudziem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem Savienībā nepieciešama 
palīdzība, lai piesaistītu tirgus finansējumu, 
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nepieciešama palīdzība, lai piesaistītu 
tirgus finansējumu, jo īpaši attiecībā uz 
investīcijām, kas saistītas ar lielāku riska 
pakāpi. ESIF būtu jāpalīdz šiem 
uzņēmumiem pārvarēt kapitāla trūkumu, 
ļaujot EIB un Eiropas Investīciju fondam 
(EIF) veikt tiešas un netiešas pašu kapitāla 
injekcijas, sniegt garantijas kredītu augstas 
kvalitātes vērtspapīrošanai un citus 
produktus, ko sniedz, tiecoties sasniegt 
ESIF mērķus.

jo īpaši attiecībā uz investīcijām, kas 
saistītas ar lielāku riska pakāpi. ESIF būtu 
jāpalīdz šiem uzņēmumiem pārvarēt 
kapitāla trūkumu, ļaujot EIB un Eiropas 
Investīciju fondam (EIF) veikt tiešas un 
netiešas pašu kapitāla injekcijas, sniegt 
garantijas kredītu augstas kvalitātes 
vērtspapīrošanai un citus produktus, ko 
sniedz, tiecoties sasniegt ESIF mērķus.

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Daudziem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām Savienībā nepieciešama 
palīdzība, lai piesaistītu tirgus finansējumu, 
jo īpaši attiecībā uz investīcijām, kas 
saistītas ar lielāku riska pakāpi. ESIF būtu
jāpalīdz šiem uzņēmumiem pārvarēt 
kapitāla trūkumu, ļaujot EIB un Eiropas 
Investīciju fondam (EIF) veikt tiešas un 
netiešas pašu kapitāla injekcijas, sniegt 
garantijas kredītu augstas kvalitātes 
vērtspapīrošanai un citus produktus, ko 
sniedz, tiecoties sasniegt ESIF mērķus.

(12) Daudziem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, kā 
arī vidējas kapitalizācijas sabiedrībām 
Savienībā nepieciešama palīdzība, lai 
piesaistītu tirgus finansējumu, jo īpaši 
attiecībā uz investīcijām, kas saistītas ar 
lielāku riska pakāpi. ESIF jāpalīdz šiem 
uzņēmumiem pārvarēt kapitāla trūkumu, 
ļaujot EIB un Eiropas Investīciju fondam 
(EIF) veikt tiešas un netiešas pašu kapitāla 
injekcijas, sniegt garantijas kredītu augstas 
kvalitātes vērtspapīrošanai un citus 
produktus, ko sniedz, tiecoties sasniegt 
ESIF mērķus.

Or. it

Grozījums Nr. 98
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) ESIF būtu jāizveido Eiropas 
Investīciju bankā, lai gūtu labumu no tās 
pieredzes un gūtajiem sasniegumiem un lai 
tā operācijām būtu pozitīva ietekme pēc 
iespējas ātrāk. ESIF darbs pie finansējuma 
sniegšanas mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem un vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām būtu jāvirza caur Eiropas 
Investīciju fondu ("EIF"), lai aizgūtu tā 
pieredzi šādās darbībās.

(13) ESIF būtu jāizveido Eiropas 
Investīciju bankā, lai gūtu labumu no tās 
pieredzes un gūtajiem sasniegumiem un lai 
tā operācijām būtu pozitīva ietekme uz 
uzņēmumiem un ekonomiku pēc iespējas 
ātri. ESIF darbs pie finansējuma 
sniegšanas mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem un vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām jāvirza caur Eiropas 
Investīciju fondu ("EIF"), lai iegūtu tā 
pieredzi šādās darbībās.

Or. it

Grozījums Nr. 99
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) ESIF būtu jāizveido Eiropas 
Investīciju bankā, lai gūtu labumu no tās 
pieredzes un gūtajiem sasniegumiem un lai 
tā operācijām būtu pozitīva ietekme pēc 
iespējas ātrāk. ESIF darbs pie finansējuma 
sniegšanas mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem un vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām būtu jāvirza caur Eiropas 
Investīciju fondu ("EIF"), lai aizgūtu tā 
pieredzi šādās darbībās.

(13) ESIF būtu jāizveido Eiropas 
Investīciju bankā, lai gūtu labumu no tās 
pieredzes un gūtajiem sasniegumiem un lai 
tā operācijām būtu pozitīva ietekme pēc 
iespējas ātrāk. Saistībā ar palielināto EIF 
atbildību un nepieciešamību ņemt vērā 
dalībvalstu konkrētos apstākļus bankas 
Vadības komitejas sastāvs būtu 
jāpaplašina. ESIF darbs pie finansējuma 
sniegšanas mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem un vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām būtu jāvirza caur Eiropas 
Investīciju fondu ("EIF"), lai iegūtu tā 
pieredzi šādās darbībās.

Or. {PL}pl

Grozījums Nr. 100
Thomas Mann
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Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) ESIF būtu jāizveido Eiropas 
Investīciju bankā, lai gūtu labumu no tās 
pieredzes un gūtajiem sasniegumiem un lai 
tā operācijām būtu pozitīva ietekme pēc 
iespējas ātrāk. ESIF darbs pie finansējuma 
sniegšanas mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem un vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām būtu jāvirza caur Eiropas 
Investīciju fondu ("EIF"), lai aizgūtu tā 
pieredzi šādās darbībās.

(13) ESIF būtu jāizveido Eiropas 
Investīciju bankā, lai gūtu labumu no tās 
pieredzes un gūtajiem sasniegumiem un lai 
tā operācijām būtu pozitīva ietekme pēc 
iespējas ātrāk. ESIF darbs pie finansējuma 
sniegšanas mikrouzņēmumiem, mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem un vidējas 
kapitalizācijas sabiedrībām būtu jāvirza 
caur Eiropas Investīciju fondu ("EIF"), lai 
iegūtu tā pieredzi šādās darbībās.

Or. de

Grozījums Nr. 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) ESIF būtu jāizveido Eiropas 
Investīciju bankā, lai gūtu labumu no tās 
pieredzes un gūtajiem sasniegumiem un lai 
tā operācijām būtu pozitīva ietekme pēc 
iespējas ātrāk. ESIF darbs pie finansējuma 
sniegšanas mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem un vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām būtu jāvirza caur Eiropas 
Investīciju fondu ("EIF"), lai aizgūtu tā 
pieredzi šādās darbībās.

(13) ESIF būtu jāizveido Eiropas 
Investīciju bankā, lai gūtu labumu no tās 
pieredzes un gūtajiem sasniegumiem un lai 
tā operācijām būtu pozitīva ietekme pēc 
iespējas ātrāk. ESIF darbs pie finansējuma 
sniegšanas mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, kā 
arī vidējas kapitalizācijas sabiedrībām būtu 
jāvirza caur Eiropas Investīciju fondu 
("EIF"), lai iegūtu tā pieredzi šādās 
darbībās.

Or. it

Grozījums Nr. 102
Jérôme Lavrilleux
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Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina darba vietu
radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 
konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina plašs 
klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 
kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību, radot tiešu ietekmi uz reālo 
ekonomiku. Konkrēti, ESIF būtu 
jāpievēršas projektiem, kas veicina
darbvietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 
konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina plašs 
klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 
kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Brando Benifei

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina darba vietu 
radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 
konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina plašs 
klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas rada augstas kvalitātes 
darbvietas, ilgtspējīgu ilgtermiņa izaugsmi 
un konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina 
plašs klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, 
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kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

pašu kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri 
vai garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina darba vietu
radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 
konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina plašs 
klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 
kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina kvalitatīvu 
darbvietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 
konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina plašs 
klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 
kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
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būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

Or. {PL}pl

Grozījums Nr. 105
Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina darba vietu 
radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 
konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina plašs 
klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 
kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina inovāciju, prasmju 
attīstību, kvalitatīvu darbvietu radīšanu, 
ilgtermiņa izaugsmi un konkurētspēju. 
ESIF būtu jānodrošina plašs klāsts ar 
finanšu produktiem, tostarp, pašu kapitāla 
vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina darba vietu
radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 
konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina plašs 
klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 
kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu Eiropas pievienoto vērtību. 
Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina kvalitatīvu 
darbvietu radīšanu, iekļaujošu ilgtermiņa 
izaugsmi un konkurētspēju, kā arī sociālo 
iekļaušanu. ESIF būtu jānodrošina plašs 
klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 
kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Ivo Vajgl

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina darba vietu
radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 
konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina plašs 
klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina darbvietu radīšanu, 
vēršot īpašu uzmanību uz jauniešu un 
ilgtermiņa nodarbinātību, ilgtermiņa 
izaugsmi un konkurētspēju. ESIF būtu 
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kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

jānodrošina plašs klāsts ar finanšu 
produktiem, tostarp, pašu kapitāla 
vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina darba vietu
radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un
konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina plašs 
klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 
kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina kvalitatīvu 
darbvietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi,
konkurētspēju un sociālo iekļaušanu. 
ESIF būtu jānodrošina plašs klāsts ar 
finanšu produktiem, tostarp, pašu kapitāla 
vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
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visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina darba vietu
radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 
konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina plašs 
klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 
kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina labas kvalitātes 
darbvietu radīšanu, ilgtspējīgu ilgtermiņa 
izaugsmi un konkurētspēju. ESIF būtu 
jānodrošina plašs klāsts ar finanšu 
produktiem, tostarp, pašu kapitāla 
vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina darba vietu
radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 
konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina 
plašs klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, 
pašu kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri 
vai garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina kvalitatīvu un uz 
tiesībām balstītu darbvietu radīšanu, jaunu 
sociālā nodrošinājuma sistēmu, 
nodarbinātību un apmācību, izglītību, 
inovāciju un pētniecību, stabilu ilgtermiņa 
izaugsmi un tiecas izskaust nevienlīdzību, 
nabadzību un sociālo atstumtību, kas skar 
vairākus Eiropas reģionus. ESIF būtu 
jānodrošina plašs klāsts ar finanšu 
produktiem, tostarp, pašu kapitāla 
vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma aizstājējam, 
bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. ESIF 
finansējumu nekādā gadījumā nepiešķir 
investīcijām, kas jau ir paredzētas 
privātajā sektorā. Prasībai par konsekvenci 
ar valsts atbalsta principiem būtu jāveicina 
šāds efektīvs un stratēģisks izlietojums.

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina darba vietu
radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un
konkurētspēju. ESIF būtu jānodrošina plašs 
klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 
kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās 
investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu 
būt privātā tirgus finansējuma 
aizstājējam, bet tā vietā tam vajadzētu būt 
par katalizatoru privātajam 
finansējumam, risinot tirgus trūkumus tā, 
lai nodrošinātu visefektīvāko un 
stratēģiski pareizāko publiskās naudas 
izlietojumu. Prasībai par konsekvenci ar 
valsts atbalsta principiem būtu jāveicina 
šāds efektīvs un stratēģisks izlietojums.

(14) ESIF jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina kvalitatīvu 
darbvietu radīšanu, ietverošu un ilgtermiņa 
izaugsmi, konkurētspēju un sociālo 
iekļaušanu. ESIF būtu jānodrošina plašs 
klāsts ar finanšu produktiem, tostarp, pašu 
kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai 
garantijas, lai labāk risinātu individuāla 
projekta vajadzības. Plašajam produktu 
klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 
vajadzībām.

Or. it

Grozījums Nr. 112
Brando Benifei

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) ESIF ietekme uz nodarbinātību ir 
sistemātiski jāuzrauga un papildus 
jāveicina, jo īpaši nolūkā sasniegt 
ilgstošākus sabiedrības ieguvumus 
ilgtspējīgas un augsti kvalitatīvas 
nodarbinātības veidā. Tam būtu arī 
jānodrošina taisnīgs investīciju ienākumu 
sadalījums starp ieguldītājiem un darba 
ņēmējiem. Šajā nolūkā Komisija savam 
paziņojumam par gada izaugsmes 
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pētījumu pievienotajā vienotajā 
nodarbinātības ziņojumā iekļauj sīki 
izklāstītu novērtējumu par ESIF finansēto 
ieguldījumu tiešo ietekmi uz darbvietu 
radīšanu, kā arī analīzi par šādu 
investīciju papildu ietekmi uz 
nodarbinātību Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) ESIF ietekme uz nodarbinātību, 
izglītību un nabadzības mazināšanu ir 
sistemātiski jāuzrauga un papildus 
jāveicina, jo īpaši nolūkā sasniegt 
ilgstošākus sabiedrības ieguvumus 
ilgtspējīgas un kvalitatīvas 
nodarbinātības, kā arī sociālās 
iekļaušanas veidā. Tam būtu arī 
jānodrošina taisnīgs investīciju ienākumu 
sadalījums starp ieguldītājiem un darba 
ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) ESIF ietekme uz nodarbinātību, 
izglītību un nabadzības mazināšanu ir 
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sistemātiski jāuzrauga un papildus 
jāveicina, jo īpaši nolūkā sasniegt 
ilgstošākus sabiedrības ieguvumus 
ilgtspējīgas un kvalitatīvas 
nodarbinātības, kā arī sociālās 
iekļaušanas veidā. Tam būtu arī 
jānodrošina taisnīgs investīciju ienākumu 
sadalījums starp ieguldītājiem un darba 
ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Atlasot investīciju projektus, ESIF 
ir jāpārbauda, vai darbvietas, kas ir daļa 
no attiecīgajiem investīciju projektiem vai 
tiek ar tiem radītas, nodrošina iztikas 
minimumu.

Or. de

Grozījums Nr. 116
Danuta Jazłowiecka

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) ESIF ietekme uz nodarbinātību ir 
sistemātiski jāuzrauga un papildus 
jāveicina, jo īpaši nolūkā sasniegt 
ilgstošākus sabiedrības ieguvumus 
ilgtspējīgas un kvalitatīvas nodarbinātības 
veidā, tādējādi ļaujot no ESIF gūt labumu 
gan ieguldītājiem, gan darba ņēmējiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 117
Ulrike Trebesius

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) ESIF ietekme uz nodarbinātību ir 
sistemātiski jāuzrauga, jo īpaši nolūkā 
konstatēt manāmus sociālos ieguvumus 
ilgtspējīgas nodarbinātības veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) ESIF jābūt vērstam arī uz sociāliem 
ieguldījumiem, jo īpaši cilvēkkapitālā, kā 
arī sociālajos pakalpojumos un 
infrastruktūrā, kas ir ekonomiskās 
konkurētspējas, sociālās iekļaušanas un 
dzimumu līdztiesības virzītājspēki. Bez 
spēcīgākām sociālajām investīcijām 
rūpnieciskā un ekonomiskā attīstība tiks 
kavēta, tā kaitējot Eiropas turpmākajai
labklājībai un konkurētspējai.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Mara Bizzotto
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Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 
skārusi finanšu krīze. ESIF būtu 
jāizmanto tikai tad, ja nav pieejams 
finansējums no citiem avotiem ar 
saprātīgiem nosacījumiem.

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, galvenokārt atbalstot 
eurozonas valstis, ko visvairāk skārusi 
finanšu krīze.

Or. it

Grozījums Nr. 120
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 
skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 
tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 
citiem avotiem ar saprātīgiem 
nosacījumiem.

(15) ESIF būtu jāpapildina citi spēkā 
esošie ES finanšu instrumenti, taču būtu 
jāpievēršas projektiem ar augstāku riska–
atdeves profilu nekā pastāvošajiem EIB un 
Savienības instrumentiem, lai nodrošinātu 
papildu vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 
skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 
tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 
citiem avotiem ar saprātīgiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Jérôme Lavrilleux
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Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 
skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 
tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 
citiem avotiem ar saprātīgiem 
nosacījumiem.

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 
skārusi finanšu krīze, reģionos, kuros 
notiek rūpniecības iznīkšana, un 
teritorijās, kurām raksturīgi 
nelabvēlīgākie sociālie rādītāji. ESIF būtu 
jāizmanto tikai tad, ja nav pieejams 
finansējums no citiem avotiem ar 
saprātīgiem nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 122
Enrique Calvet Chambon

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 
skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 
tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 
citiem avotiem ar saprātīgiem 
nosacījumiem.

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 
skārusi finanšu krīze, pastiprinot savus 
centienus Eiropas apgabalos, kuros ir 
augsts bezdarba līmenis. ESIF būtu 
jāizmanto tikai tad, ja nav pieejams 
finansējums no citiem avotiem ar 
saprātīgiem nosacījumiem.

Or. es
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Pamatojums

Ņemot vērā to, ka darbvietu radīšanai jābūt vienam no ESIF prioritārajiem mērķiem, ESIF 
projektu finansēšanā ir jāņem vērā situācija Eiropas apgabalos, kuros ir augsts bezdarba 
līmenis. Dalībvalstu nodarbinātības rādītāju uzlabojumiem būtu ļoti labvēlīga ietekme uz ES 
ekonomiku.

Grozījums Nr. 123
Brando Benifei

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 
skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 
tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 
citiem avotiem ar saprātīgiem 
nosacījumiem.

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, jo īpaši valstīs, ko 
visvairāk skārusi ekonomikas un finanšu 
krīze, ņemot vērā arī to, ka uzņemoties 
augstākus investīciju riskus, tie varētu 
radīt lielāku ekonomisko atdevi 
ieguldītājiem, vienlaikus arī maksimāli 
paaugstinot pozitīvo sociālo papildu 
ietekmi attiecīgajās valstīs. ESIF būtu 
jāizmanto tikai tad, ja nav pieejams 
finansējums no citiem avotiem ar 
saprātīgiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar (15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
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augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 
skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 
tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 
citiem avotiem ar saprātīgiem 
nosacījumiem.

augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, jo īpaši valstīs, ko 
visvairāk skārusi finanšu krīze. ESIF būtu 
jāizmanto tikai tad, ja nav pieejams 
finansējums no citiem avotiem ar 
saprātīgiem nosacījumiem. Tam jo īpaši 
būtu jātiecas atvieglot ekonomiski 
pamatotu projektu finansēšana, kuriem ir 
spēcīgs darbvietu radīšanas potenciāls vai 
citas sociālekonomiskas priekšrocības, lai 
padarītu tos interesantākus 
komerciālajiem ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 
skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 
tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 
citiem avotiem ar saprātīgiem 
nosacījumiem.

(15) Papildvērtības nodrošināšanas 
ietvaros ESIF būtu jāpievēršas projektiem, 
kuriem piesaistīt privātu finansējumu ir 
sarežģītāk nekā pastāvošajiem EIB un 
Savienības instrumentiem. ESIF būtu 
jāfinansē projekti visā Savienībā, jo īpaši
valstīs, kurās ir augsts bezdarba vai 
nabadzības līmenis. ESIF būtu jāizmanto 
tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 
citiem avotiem ar saprātīgiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Thomas Mann
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Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 
skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 
tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 
citiem avotiem ar saprātīgiem 
nosacījumiem.

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
ļoti augstu kvalitatīvu darbvietu radīšanas 
potenciālu, kā arī projektiem ar augstāku 
riska–atdeves profilu nekā pastāvošajiem 
EIB un Savienības instrumentiem, lai 
nodrošinātu papildu vērtību papildus jau 
pastāvošajām operācijām. ESIF būtu 
jāfinansē projekti visā Savienībā, tostarp 
valstīs, ko visvairāk skārusi finanšu krīze. 
ESIF būtu jāizmanto tikai tad, ja nav 
pieejams finansējums no citiem avotiem ar 
saprātīgiem nosacījumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 127
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 
skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 
tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 
citiem avotiem ar saprātīgiem 
nosacījumiem.

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska profilu nekā pastāvošajiem 
EIB un Savienības instrumentiem, kas 
sniedz atdevi ilgākā termiņā un ir būtiski 
no konsekventas dalībvalstu sociāli 
ekonomiskās attīstības viedokļa Eiropas 
Savienības ietvaros. ESIF būtu jāfinansē 
projekti visā Savienībā, īpašu uzmanību 
pievēršot valstīm, kuras īpaši ir skāris
bezdarbs un kuru sociāli ekonomiskais 
attīstības līmenis ir zemāks nekā vidēji 
Eiropā. ESIF būtu jāizmanto tikai tad, ja 
nav pieejams finansējums no citiem 
avotiem ar saprātīgiem nosacījumiem.

Or. {PL}pl



PE551.778v01-00 64/109 AM\1052802LV.doc

LV

Grozījums Nr. 128
Paloma López Bermejo

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 
skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 
tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 
citiem avotiem ar saprātīgiem 
nosacījumiem.

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, jo īpaši valstīs, ko 
visvairāk skārusi finanšu krīze. ESIF būtu 
jāizmanto tikai tad, ja nav pieejams 
finansējums no citiem avotiem ar 
saprātīgiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, tostarp valstīs, ko visvairāk 
skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 
tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 
citiem avotiem ar saprātīgiem
nosacījumiem.

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti 
visā Savienībā, galvenokārt valstīs, ko 
visvairāk skārusi finanšu krīze. ESIF būtu 
jāizmanto tikai tad, ja nav pieejams 
finansējums no citiem avotiem ar labākiem 
nosacījumiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 130
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 
kas ir ekonomiski un tehniski pamatotas, 
kuras ietver atbilstošu riska līmeni, tajā 
pašā laikā pildot konkrētas prasības ESIF 
finansējuma saņemšanai.

(16) ESIF jāpievēršas konkrētām 
investīcijām, kas ir ekonomiski un tehniski 
pamatotas, kuras var ietvert atbilstošu riska 
līmeni, tajā pašā laikā izpildot konkrētas 
prasības ESIF finansējuma saņemšanai.

Or. it

Grozījums Nr. 131
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 
kas ir ekonomiski un tehniski pamatotas,
kuras ietver atbilstošu riska līmeni, tajā 
pašā laikā pildot konkrētas prasības ESIF 
finansējuma saņemšanai.

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 
kas ir ekonomiski un tehniski pamatotas
pēc ESIF atbalsta saņemšanas un kuras 
var ietvert atbilstošu riska līmeni, tajā pašā 
laikā izpildot konkrētas prasības ESIF 
finansējuma saņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Terry Reintke, Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 
kas ir ekonomiski un tehniski pamatotas, 
kuras ietver atbilstošu riska līmeni, tajā 
pašā laikā pildot konkrētas prasības ESIF 
finansējuma saņemšanai.

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 
kas ir sociāli, ekonomiski un tehniski 
pamatotas un rada pievienoto vērtību un
kuras var ietvert atbilstošu riska līmeni, 
tajā pašā laikā izpildot konkrētas prasības 
ESIF finansējuma saņemšanai. Tāpēc ir 
nepieciešams noteikt skaidrus principus, 
kritērijus un nosacījumus ESIF atbalsta 
saņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 
kas ir ekonomiski un tehniski pamatotas, 
kuras ietver atbilstošu riska līmeni, tajā 
pašā laikā pildot konkrētas prasības ESIF 
finansējuma saņemšanai.

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 
kas ir pamatotas ekonomiski, tehniski un 
nodarbinātības politikas aspektā, kuras 
ietver atbilstošu riska līmeni, tajā pašā 
laikā izpildot konkrētas prasības ESIF 
finansējuma saņemšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 
kas ir ekonomiski un tehniski pamatotas, 
kuras ietver atbilstošu riska līmeni, tajā 
pašā laikā pildot konkrētas prasības ESIF 

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 
kas ir ekonomiski un tehniski pamatotas un 
atbilst ES sociālās politikas prioritātēm, jo 
īpaši sociālās atstumtības un nabadzības 
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finansējuma saņemšanai. mazināšanai, kuras var ietvert atbilstošu 
riska līmeni, tajā pašā laikā izpildot 
konkrētas prasības ESIF finansējuma 
saņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 
kas ir ekonomiski un tehniski pamatotas, 
kuras ietver atbilstošu riska līmeni, tajā 
pašā laikā pildot konkrētas prasības ESIF 
finansējuma saņemšanai.

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 
kas ir ekonomiski un tehniski pamatotas un 
kurām ir ievērojams potenciāls darbvietu 
radīšanā. Ar šādām investīcijām 
saistītajam riska līmenim jābūt 
atbilstošam fonda mērķu sasniegšanai, jo 
īpaši attiecībā uz darbvietu radīšanu ar 
nosacījumu, ka tiek izpildītas konkrētas 
prasības ESIF finansējuma saņemšanai.

Or. es

Pamatojums

Papildus pamatotībai investīcijām jābūt arī ievērojamam darbvietu radīšanas potenciālam. 
Ar investīcijām saistītā riska līmeņa noteikšana kā „atbilstoša” ir ārkārtīgi aptuvena, būtu 
labāk to saistīt ar ESIF sasniedzamajiem mērķiem, jo īpaši attiecībā uz darbvietu radīšanu.

Grozījums Nr. 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 
kas ir ekonomiski un tehniski pamatotas, 

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, 
kas ir ilgtspējīgas gan ekonomiski un 
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kuras ietver atbilstošu riska līmeni, tajā 
pašā laikā pildot konkrētas prasības ESIF 
finansējuma saņemšanai.

sociāli, gan arī attiecībā uz vidi un ir
tehniski pamatotas, kuras var ietvert arī 
paaugstinātu riska līmeni, tajā pašā laikā 
izpildot konkrētas prasības ESIF 
finansējuma saņemšanai.

Or. it

Grozījums Nr. 137
Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) ESIF ir pienācīgi jāņem vērā darba 
tirgus situācija dažādās ES dalībvalstīs un 
reģionos un projektu novērtēšanā 
jāiekļauj potenciāli sasniedzamie 
nodarbinātību veicinošie rezultāti.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) ESIF Valde nosaka investīciju 
politiku atbalstāmajiem projektiem un to 
riska profilu. Ņemot vērā, ka projektu 
atlase būs atkarīga no šīs politikas, 
Eiropas Parlamentam jābūt iesaistītam 
kritēriju noteikšanā.

Or. es
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Pamatojums

ESIF valdei ir būtiski svarīgs uzdevums — noteikt investīciju politiku un attiecīgi arī kritērijus 
projektu atlasei. Šādu kritēriju noteikšanā ir būtiski svarīgi iesaistīt Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr. 139
Ulrike Trebesius

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) ESIF pamatprincipam jābūt 
vērstam uz rezultātiem, nevis tikai uz 
resursos balstītu pieeju. ESIF panākumu 
pamatā jābūt faktiskās izaugsmes, 
darbvietu radīšanas un dalībvalstu 
ekonomikas veicināšanas novērtēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) ESIF būtu jākoncentrējas uz jaunu 
investīciju piesaistīšanu jomās, kurās 
ieguldītāju interese ir vājāka, nevis uz 
tādu investīciju aizstāšanu, kuras tiktu 
radītas citur (izspiešana), vai uz augsti 
rentablām investīcijām, kuras tiktu veiktas 
jebkurā gadījumā (liekais atbalsts). Ir 
jāveicina sociālās investīcijas, kas rada ne 
tikai finansiālu atdevi, bet arī plašu un 
labvēlīgu sociālo ietekmi, piemēram, 
investīcijas cilvēkkapitālā vai investīcijas 
ar augstu ietekmi uz darbvietu radīšanu 
vai nabadzības mazināšanu.
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Or. es

Grozījums Nr. 141
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās. Investīciju 
komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 
kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 
pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās. Vismaz vienam 
komitejas loceklim jābūt speciālistam 
sociālajā un darba tirgus politikā un 
tādējādi jābūt atbildīgam par iesniegto 
projektu sociālās ietekmes novērtēšanu. 
Investīciju komitejai būtu jāatskaitās ESIF 
Valdei, kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 
pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Brando Benifei

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
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vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās. Investīciju 
komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 
kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 
pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.

vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās un 
makroekonomikā. Investīciju komitejai 
būtu jāatskaitās ESIF Valdei, kam būtu 
jāuzrauga atbilstība ESIF mērķiem. Lai 
efektīvi gūtu labumu no EIF pieredzes, 
ESIF būtu jāatbalsta finansējums EIF, lai 
dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās. Investīciju 
komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei,
kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 
pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt ekspertiem, kuri ir 
kompetenti un pieredzējuši investīciju 
projektu jomās un kas pārzina dalībvalstu, 
jo īpaši krīzes skarto dalībvalstu, 
konkrētos apstākļus. Investīciju komitejai 
būtu jāatskaitās ESIF Valdei, kā arī 
Eiropas Parlamentam, kuriem būtu 
jāuzrauga atbilstība ESIF mērķiem. 
Investīciju komitejas darbs būtu 
jāuzrauga Eiropas Parlamentam. Lai 
efektīvi gūtu labumu no EIF pieredzes, 
ESIF būtu jāatbalsta finansējums EIF, lai
dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.

Or. {PL}pl
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Grozījums Nr. 144
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās. Investīciju 
komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 
kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 
pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību
jomās.

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās, kā arī 
pieredzējuši sociālajos jautājumos. 
Investīciju komitejai būtu jāatskaitās ESIF 
Valdei, kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 
pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu 
jomās.

Or. fr

Grozījums Nr. 145
Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši
investīciju projektu jomās. Investīciju 
komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 
kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās. Investīciju 
komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 
kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Abām minētajām struktūrām to 
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pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.

attiecīgajā līmenī būtu arī jāatbalsta 
investīciju platformu attīstība. Lai efektīvi 
gūtu labumu no EIF pieredzes, ESIF būtu 
jāatbalsta finansējums EIF, lai dotu iespēju 
EIF veikt individuālus projektus mazo un 
vidējo uzņēmumu un mazu vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās. Investīciju 
komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 
kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 
pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.

(17) Visi lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu, būtu jāpieņem Investīciju 
komitejai. Investīciju komitejā vajadzētu 
būt neatkarīgiem ekspertiem, kuri ir 
kompetenti un pieredzējuši investīciju 
projektu jomās un kuriem ir apliecināta 
pieredze vienā no pieciem galvenajiem ES 
2020. gada mērķiem. Investīciju komitejai 
būtu jāorganizē partnerība ar 
kompetentajām valsts, reģionālajām un 
vietējām iestādēm, ekonomikas un 
sociālajiem partneriem, kā arī ar 
attiecīgajām pilsonisko sabiedrību 
pārstāvošajām struktūrām. Šādas 
partnerības mērķis ir nodrošināt 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu ievērošanu un ieinteresēto pušu 
atbildību par plānotajām darbībām.
Investīciju komitejai būtu jāatskaitās ESIF 
Valdei, kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 
pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.
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Or. en

Grozījums Nr. 147
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās. Investīciju 
komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 
kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 
pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās. Investīciju 
komitejā būtu jābūt arī sociālo partneru 
un MVU pārstāvjiem. Investīciju komitejai 
būtu jāatskaitās ESIF Valdei, kam būtu 
jāuzrauga atbilstība ESIF mērķiem. Lai 
efektīvi gūtu labumu no EIF pieredzes, 
ESIF būtu jāatbalsta finansējums EIF, lai 
dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.

Or. de

Grozījums Nr. 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri spēj noteikt projektus ar lielāko 
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investīciju projektu jomās. Investīciju 
komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 
kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 
pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.

potenciālu Eiropas galveno sociālo un 
ekonomisko problēmu risināšanai un ir 
kompetenti un pieredzējuši investīciju 
projektu jomās. Investīciju komitejai būtu 
jāatskaitās ESIF Valdei, kam būtu 
jāuzrauga atbilstība ESIF mērķiem. Lai 
efektīvi gūtu labumu no EIF pieredzes, 
ESIF būtu jāatbalsta finansējums EIF, lai 
dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.

Or. es

Pamatojums

Investīciju komitejā esošajiem ekspertiem būtu jābūt ekspertiem ne tikai projektu skartajās 
jomās, bet arī jāspēj noteikt projektus, kuri sniedz lielākās iespējas risināt pašreizējās 
sociālās un ekonomikas problēmas.

Grozījums Nr. 149
Paloma López Bermejo

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās. Investīciju 
komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 
kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 
pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās, kā arī publisko 
struktūru un sociālo partneru 
pārstāvjiem. Investīciju komitejai būtu 
jāatskaitās ESIF Valdei, kam būtu 
jāuzrauga atbilstība ESIF mērķiem. Lai 
efektīvi gūtu labumu no EIF pieredzes, 
ESIF būtu jāatbalsta finansējums EIF, lai 
dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
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jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, būtu jāpieņem 
Investīciju komitejai. Investīciju komitejā 
vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās. Investīciju 
komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 
kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 
pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
jomās.

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem vidējas 
kapitalizācijas projektiem, pārredzamā 
veidā būtu jāpieņem Investīciju komitejai. 
Investīciju komitejā jābūt neatkarīgiem 
ekspertiem, kas atbilstoši izraudzīti 
saskaņā ar pārskatatbildības principu un 
kuri ir kompetenti un pieredzējuši 
investīciju projektu jomās. Investīciju 
komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 
kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 
pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un
mikrouzņēmumu, kā arī mazu vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību jomās.

Or. it

Grozījums Nr. 151
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Investīciju komitejas eksperti ir 
jāapstiprina Eiropas Parlamentam, lai 
uzlabotu Investīciju komitejas 
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demokrātisko pārvaldību un 
pārskatatbildību.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Lai izpildītu jaunās Komisijas 
pilnvaras, Investīciju komitejā jāieceļ 
vismaz viens eksperts, kurš ir speciālists 
sociālajā politikā. Tam vajadzētu izraisīt 
tādu projektu atlasi, kuri atbilst ES 
sociālās politikas prioritātēm, tostarp 
nabadzības un sociālās atstumtības 
mazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai dotu iespēju ESIF atbalstīt 
investīcijas, Savienībai būtu jāpiešķir 
garantija par summu, kas vienāda ar 
EUR 16 000 000 000. Sniedzot uz portfeļa 
bāzes, garantijas segums būtu jāierobežo 
atkarībā no instrumenta veida, piemēram, 
parāda vērtspapīri, kapitāla vērtspapīri vai 
garantijas, procentos no nenokārtoto 
saistību portfeļa apjoma. Paredzams, ka 
tad, kad garantija tiek kombinēta ar EUR 
5 000 000 000, ko sniedz EIB, ESIF 

(18) Lai dotu iespēju ESIF atbalstīt 
investīcijas, Savienībai būtu jāpiešķir 
garantija par minimālo summu, kas 
vienāda ar EUR 16 000 000 000. Sniedzot 
uz portfeļa bāzes, garantijas segums būtu 
jāierobežo atkarībā no instrumenta veida, 
piemēram, parāda vērtspapīri, kapitāla 
vērtspapīri vai garantijas, procentos no 
nenokārtoto saistību portfeļa apjoma. 
Paredzams, ka tad, kad garantija tiek 
kombinēta ar EUR 5 000 000 000, ko 
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atbalstam būtu jārada EUR 60 800 000 000 
papildu investīciju no EIB un EIF. 
Paredzams, ka šie EUR 60 800 000 000, ko 
atbalsta ESIF, radīs kopumā 
EUR 315 000 000 000 investīcijas 
Savienībā laikposmā no 2015. gada līdz 
2017. gadam. Garantijas, kas piesaistītas 
projektiem, kuri ir pabeigti bez garantijas 
prasījuma, ir pieejami jaunu operāciju 
atbalstīšanai.

sniedz EIB, ESIF atbalstam būtu jārada 
EUR 60 800 000 000 papildu investīciju no 
EIB un EIF. Paredzams, ka šie EUR 
60 800 000 000, ko atbalsta ESIF, radīs 
kopumā EUR 315 000 000 000 investīcijas 
Savienībā laikposmā no 2015. gada līdz 
2017. gadam. Garantijas, kas piesaistītas 
projektiem, kuri ir pabeigti bez garantijas 
prasījuma, ir pieejami jaunu operāciju 
atbalstīšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai dotu iespēju ESIF atbalstīt 
investīcijas, Savienībai būtu jāpiešķir 
garantija par summu, kas vienāda ar 
EUR 16 000 000 000. Sniedzot uz portfeļa 
bāzes, garantijas segums būtu jāierobežo 
atkarībā no instrumenta veida, piemēram, 
parāda vērtspapīri, kapitāla vērtspapīri vai 
garantijas, procentos no nenokārtoto 
saistību portfeļa apjoma. Paredzams, ka 
tad, kad garantija tiek kombinēta ar EUR 
5 000 000 000, ko sniedz EIB, ESIF 
atbalstam būtu jārada EUR 60 800 000 000 
papildu investīciju no EIB un EIF. 
Paredzams, ka šie EUR 60 800 000 000, ko 
atbalsta ESIF, radīs kopumā 
EUR 315 000 000 000 investīcijas 
Savienībā laikposmā no 2015. gada līdz 
2017. gadam. Garantijas, kas piesaistītas 
projektiem, kuri ir pabeigti bez garantijas 
prasījuma, ir pieejami jaunu operāciju 
atbalstīšanai.

(18) Lai dotu iespēju ESIF atbalstīt 
investīcijas, Savienībai būtu jāpiešķir 
garantija par summu, kas vienāda ar 
EUR 16 000 000 000. Sniedzot uz portfeļa 
bāzes, garantijas segums būtu jāierobežo 
atkarībā no instrumenta veida, piemēram, 
parāda vērtspapīri, kapitāla vērtspapīri vai 
garantijas, procentos no nenokārtoto 
saistību portfeļa apjoma. Paredzams, ka 
tad, kad garantija tiek kombinēta ar EUR 
5 000 000 000, ko sniedz EIB, ESIF 
atbalstam būtu jārada EUR 60 800 000 000 
papildu investīciju no EIB un EIF. 
Paredzams, ka šie EUR 60 800 000 000, ko 
atbalsta ESIF, radīs kopumā 
EUR 315 000 000 000 investīcijas 
Savienībā laikposmā no 2015. gada līdz 
2017. gadam, tādējādi apliecinot fonda 
steidzamo nepieciešamību un vajadzību, 
lai tam būtu tūlītēja ietekme turpmāko trīs 
gadu laikā. Garantijas, kas piesaistītas 
projektiem, kuri ir pabeigti bez garantijas 
prasījuma, ir pieejami jaunu operāciju 
atbalstīšanai.
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Or. es

Pamatojums

No divām galvenajām pieejām, ko varētu izmantot Eiropas Stratēģisko investīciju fonds 
(ESIF), ir būtiski svarīgi atbalstīt pieeju, saskaņā ar kuru tas ir ārkārtas instruments, kam ir 
spēcīga ietekme bezdarba apkarošanai īstermiņā, nevis veicināt modernizējošas izmaiņas 
struktūrai Eiropā.

Grozījums Nr. 155
Paloma López Bermejo

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai dotu iespēju ESIF atbalstīt 
investīcijas, Savienībai būtu jāpiešķir 
garantija par summu, kas vienāda ar 
EUR 16 000 000 000. Sniedzot uz portfeļa 
bāzes, garantijas segums būtu jāierobežo 
atkarībā no instrumenta veida, piemēram, 
parāda vērtspapīri, kapitāla vērtspapīri vai 
garantijas, procentos no nenokārtoto 
saistību portfeļa apjoma. Paredzams, ka 
tad, kad garantija tiek kombinēta ar EUR 
5 000 000 000, ko sniedz EIB, ESIF 
atbalstam būtu jārada EUR 
60 800 000 000 papildu investīciju no EIB 
un EIF. Paredzams, ka šie EUR 
60 800 000 000, ko atbalsta ESIF, radīs 
kopumā EUR 315 000 000 000 investīcijas 
Savienībā laikposmā no 2015. gada līdz 
2017. gadam. Garantijas, kas piesaistītas 
projektiem, kuri ir pabeigti bez garantijas 
prasījuma, ir pieejami jaunu operāciju 
atbalstīšanai.

(18) Lai dotu iespēju ESIF atbalstīt 
investīcijas, Savienībai būtu jāpiešķir 
garantija par summu, kas vienāda ar 
EUR 16 000 000 000. Sniedzot uz portfeļa 
bāzes, garantijas segums būtu jāierobežo 
atkarībā no instrumenta veida, piemēram, 
parāda vērtspapīri, kapitāla vērtspapīri vai 
garantijas, procentos no nenokārtoto 
saistību portfeļa apjoma. Garantijas, kas 
piesaistītas projektiem, kuri ir pabeigti bez 
garantijas prasījuma, ir pieejami jaunu 
operāciju atbalstīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Jérôme Lavrilleux
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai dotu iespēju tālākam resursu 
pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 
atvērtai trešām personām, tostarp 
dalībvalstīm, valstu attīstības bankām vai 
publiskām aģentūrām, kas pieder 
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis, 
un privātā sektora vienībām un vienībām 
ārpus Savienības, ja tam piekrīt pašreizējie 
ieguldītāji. Trešās personas var dot tiešu 
ieguldījumu ESIF un piedalīties ESIF 
pārvaldības struktūrā.

(19) Lai dotu iespēju tālākam resursu 
pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 
atvērtai trešām personām, tostarp 
dalībvalstīm, valstu attīstības un investīciju 
bankām vai publiskām aģentūrām, kas 
pieder dalībvalstīm vai ko kontrolē 
dalībvalstis, un privātā sektora vienībām un 
vienībām ārpus Savienības, ja tam piekrīt 
pašreizējie ieguldītāji. Trešās personas var 
dot tiešu ieguldījumu ESIF un piedalīties 
ESIF pārvaldības struktūrā.

Or. fr

Grozījums Nr. 157
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai dotu iespēju tālākam resursu 
pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 
atvērtai trešām personām, tostarp 
dalībvalstīm, valstu attīstības bankām vai 
publiskām aģentūrām, kas pieder 
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis, 
un privātā sektora vienībām un vienībām 
ārpus Savienības, ja tam piekrīt pašreizējie 
ieguldītāji. Trešās personas var dot tiešu 
ieguldījumu ESIF un piedalīties ESIF 
pārvaldības struktūrā.

(19) Lai dotu iespēju tālākam resursu 
pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 
atvērtai trešām personām, tostarp 
dalībvalstīm, valstu attīstības bankām vai 
publiskām aģentūrām, kas pieder 
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis un 
reģionālās iestādes, un privātā sektora 
vienībām un vienībām ārpus Savienības, ja 
tam piekrīt pašreizējie ieguldītāji. Trešās 
personas var dot tiešu ieguldījumu ESIF un 
piedalīties ESIF pārvaldības struktūrā.

Or. fr

Grozījums Nr. 158
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai dotu iespēju tālākam resursu 
pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 
atvērtai trešām personām, tostarp 
dalībvalstīm, valstu attīstības bankām vai 
publiskām aģentūrām, kas pieder 
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis, 
un privātā sektora vienībām un vienībām 
ārpus Savienības, ja tam piekrīt 
pašreizējie ieguldītāji. Trešās personas var 
dot tiešu ieguldījumu ESIF un piedalīties 
ESIF pārvaldības struktūrā.

(19) Lai dotu iespēju tālākam resursu 
pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 
atvērtai trešām personām, tostarp 
dalībvalstīm, valstu attīstības bankām vai 
publiskām aģentūrām, kas pieder 
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis. 
Trešās personas var dot tiešu ieguldījumu 
ESIF un piedalīties ESIF pārvaldības 
struktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai dotu iespēju tālākam resursu 
pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 
atvērtai trešām personām, tostarp 
dalībvalstīm, valstu attīstības bankām vai 
publiskām aģentūrām, kas pieder 
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis, 
un privātā sektora vienībām un vienībām 
ārpus Savienības, ja tam piekrīt pašreizējie 
ieguldītāji. Trešās personas var dot tiešu 
ieguldījumu ESIF un piedalīties ESIF 
pārvaldības struktūrā.

(19) Lai dotu iespēju tālākam resursu 
pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 
atvērtai trešām personām, tostarp 
dalībvalstīm, valstu attīstības bankām vai 
publiskām aģentūrām, kas pieder 
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis, 
un privātā sektora vienībām un vienībām 
ārpus Savienības, ja tam piekrīt pašreizējie 
ieguldītāji. Trešās personas var dot tiešu 
ieguldījumu ESIF un piedalīties ESIF 
pārvaldības struktūrā ar nosacījumu, ka 
lēmumu pieņemšanā, kā arī politikas 
jomu un stratēģiju noteikšanā tiek 
ievērotas Eiropas kopējās intereses.

Or. es
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Pamatojums

Lēmumu pieņemšanas procesā ir jāaizsargā Eiropas intereses.

Grozījums Nr. 160
Paloma López Bermejo

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai dotu iespēju tālākam resursu 
pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 
atvērtai trešām personām, tostarp
dalībvalstīm, valstu attīstības bankām vai 
publiskām aģentūrām, kas pieder 
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis, 
un privātā sektora vienībām un vienībām 
ārpus Savienības, ja tam piekrīt 
pašreizējie ieguldītāji. Trešās personas var 
dot tiešu ieguldījumu ESIF un piedalīties 
ESIF pārvaldības struktūrā.

(19) Lai dotu iespēju tālākam resursu 
pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 
atvērtai dalībvalstīm, valstu attīstības 
bankām vai publiskām aģentūrām, kas 
pieder dalībvalstīm vai ko kontrolē 
dalībvalstis. Minētās trešās personas var 
dot tiešu ieguldījumu ESIF un piedalīties 
ESIF pārvaldības struktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Nosakot fiskālās korekcijas saskaņā 
ar Pakta preventīvo vai korektīvo daļu, 
Komisijai nav jāņem vērā dalībvalstu 
finansiālais ieguldījums ESIF, tostarp 
iespējamā līdzdalība investīciju 
platformās. Ja tiek pārsniegta deficīta 
atsauces vērtība, Komisija neuzsāk 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
procedūru. Līdzīgi arī — netiek uzsāktas 
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nekādas procedūras, novērtējot parāda 
atsauces vērtības pārsniegumu, ja to 
izraisa vienīgi ieguldījumi ESIF.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 
kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus, lai 
palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, 
kas tiek atbalstīti ar ES garantiju. Šīs 
pieejas elastīgumam vajadzētu maksimāli 
palielināt iespējas piesaistīt investorus 
investīciju jomās, kurām pievēršas ESIF.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 163
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 
kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus, lai 
palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, kas
tiek atbalstīti ar ES garantiju. Šīs pieejas 
elastīgumam vajadzētu maksimāli 
palielināt iespējas piesaistīt investorus 
investīciju jomās, kurām pievēršas ESIF.

(21) Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 
kritēriji, tostarp valsts atbalsta noteikumi 
un finansēšanas griesti, dalībvalstis var 
izmantot Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus, lai palīdzētu finansēt atbilstošus 
projektus, kas tiek atbalstīti ar ES 
garantiju. Šīs pieejas elastīgumam 
vajadzētu maksimāli palielināt iespējas 
piesaistīt investorus investīciju jomās, 
kurām pievēršas ESIF.
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Or. en

Grozījums Nr. 164
Paloma López Bermejo

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 
kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus, lai 
palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, kas 
tiek atbalstīti ar ES garantiju. Šīs pieejas 
elastīgumam vajadzētu maksimāli 
palielināt iespējas piesaistīt investorus 
investīciju jomās, kurām pievēršas ESIF.

(21) Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 
kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus, lai 
palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, kas 
tiek atbalstīti ar ES garantiju, pirms 
apspriešanās ar sociālajiem partneriem 
un publiskajām iestādēm vietējā un 
reģionālā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Ulrike Trebesius

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 
kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus, lai 
palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, kas 
tiek atbalstīti ar ES garantiju. Šīs pieejas 
elastīgumam vajadzētu maksimāli 
palielināt iespējas piesaistīt investorus 
investīciju jomās, kurām pievēršas ESIF.

(21) Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 
kritēriji, dalībvalstis attiecīgā gadījumā var 
izmantot Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus, lai palīdzētu finansēt atbilstošus 
projektus, kas tiek atbalstīti ar ES 
garantiju. Šīs pieejas elastīgumam 
vajadzētu maksimāli palielināt iespējas 
piesaistīt investorus investīciju jomās, 
kurām pievēršas ESIF. ESIF nevar 
izmantot līdzfinansējuma projektiem, uz 
kuriem attiecas Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu līdzekļi.

Or. en



AM\1052802LV.doc 85/109 PE551.778v01-00

LV

Grozījums Nr. 166
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Saskaņā arī Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību infrastruktūras un 
projektu investīcijām, ko atbalsta ar ESIF, 
būtu jāatbilst valsts atbalsta noteikumiem. 
Tālab Komisija ir paziņojusi, ka valsts 
atbalsta izvērtējuma vajadzībām tā 
izstrādās pamatprincipu kopumu, kas 
projektam būs jāizpilda, lai tas atbilstu 
atbalstam saskaņā ar ESIF. Ja projekts 
atbilst šiem kritērijiem un saņem atbalstu 
no ESIF, Komisija ir paziņojusi, ka jebkāds 
valsts papildu atbalsts tiks izvērtēts saskaņā 
ar vienkāršotu un paātrinātu valsts atbalsta 
izvērtējumu, saskaņā ar kuru vienīgais 
papildu jautājums, kas jāpārbauda 
Komisijai, ir publiskā atbalsta samērīgums 
(pārmērīgas kompensācijas neesamība). 
Komisija ir arī paziņojusi, ka tā sniegs 
turpmākus norādījumus par pamatprincipu 
kopumu, lai nodrošinātu publisko līdzekļu 
efektīvu izmantošanu.

(22) Saskaņā arī Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību infrastruktūras un 
projektu investīcijām, ko atbalsta ar ESIF, 
būtu jāatbilst valsts atbalsta noteikumiem. 
Tālab Komisija ir paziņojusi, ka valsts 
atbalsta izvērtējuma vajadzībām tā 
izstrādās pamatprincipu kopumu, kas 
projektam būs jāizpilda, lai tas atbilstu 
atbalstam saskaņā ar ESIF. Ja projekts 
atbilst šiem kritērijiem un saņem atbalstu 
no ESIF, Komisija ir paziņojusi, ka jebkāds 
valsts papildu atbalsts tiks izvērtēts saskaņā 
ar vienkāršotu un paātrinātu valsts atbalsta 
izvērtējumu, saskaņā ar kuru vienīgais 
papildu jautājums, kas jāpārbauda 
Komisijai, ir publiskā atbalsta samērīgums 
(pārmērīgas kompensācijas neesamība), 
tostarp gadījumos, kad ESIF atbalstītie 
projekti saņemtu finansējumu arī no 
strukturālajiem un kohēzijas fondiem. 
Komisija ir arī paziņojusi, ka tā sniegs 
turpmākus norādījumus par pamatprincipu 
kopumu, lai nodrošinātu publisko līdzekļu 
efektīvu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Saskaņā arī Līgumu par Eiropas (22) Saskaņā arī Līgumu par Eiropas 
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Savienības darbību infrastruktūras un 
projektu investīcijām, ko atbalsta ar ESIF, 
būtu jāatbilst valsts atbalsta noteikumiem. 
Tālab Komisija ir paziņojusi, ka valsts 
atbalsta izvērtējuma vajadzībām tā 
izstrādās pamatprincipu kopumu, kas 
projektam būs jāizpilda, lai tas atbilstu 
atbalstam saskaņā ar ESIF. Ja projekts 
atbilst šiem kritērijiem un saņem atbalstu 
no ESIF, Komisija ir paziņojusi, ka jebkāds 
valsts papildu atbalsts tiks izvērtēts saskaņā 
ar vienkāršotu un paātrinātu valsts atbalsta 
izvērtējumu, saskaņā ar kuru vienīgais 
papildu jautājums, kas jāpārbauda 
Komisijai, ir publiskā atbalsta samērīgums 
(pārmērīgas kompensācijas neesamība). 
Komisija ir arī paziņojusi, ka tā sniegs 
turpmākus norādījumus par pamatprincipu 
kopumu, lai nodrošinātu publisko līdzekļu 
efektīvu izmantošanu.

Savienības darbību infrastruktūras un 
projektu investīcijām, ko atbalsta ar ESIF, 
būtu jāatbilst valsts atbalsta noteikumiem. 
Tālab Komisija ir paziņojusi, ka valsts 
atbalsta izvērtējuma vajadzībām tā 
izstrādās pamatprincipu kopumu, kas 
projektam būs jāizpilda, lai tas atbilstu 
atbalstam saskaņā ar ESIF. Ja projekts 
atbilst šiem kritērijiem un saņem atbalstu 
no ESIF, Komisija ir paziņojusi, ka jebkāds 
valsts papildu atbalsts tiks izvērtēts saskaņā 
ar vienkāršotu un paātrinātu valsts atbalsta 
izvērtējumu, saskaņā ar kuru vienīgais 
papildu jautājums, kas jāpārbauda 
Komisijai, ir publiskā atbalsta samērīgums 
(pārmērīgas kompensācijas neesamība). 
Šajās izmaiņās būtu jāņem vērā atšķirīgās 
dalībvalstu budžeta iespējas, piemērojot 
publisko atbalstu. Komisija ir arī 
paziņojusi, ka tā sniegs turpmākus 
norādījumus par pamatprincipu kopumu, 
lai nodrošinātu publisko līdzekļu efektīvu 
izmantošanu.

Or. {PL}pl

Grozījums Nr. 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Saskaņā arī Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību infrastruktūras un 
projektu investīcijām, ko atbalsta ar ESIF, 
būtu jāatbilst valsts atbalsta noteikumiem. 
Tālab Komisija ir paziņojusi, ka valsts 
atbalsta izvērtējuma vajadzībām tā 
izstrādās pamatprincipu kopumu, kas 
projektam būs jāizpilda, lai tas atbilstu 
atbalstam saskaņā ar ESIF. Ja projekts 
atbilst šiem kritērijiem un saņem atbalstu 
no ESIF, Komisija ir paziņojusi, ka jebkāds 
valsts papildu atbalsts tiks izvērtēts saskaņā 

(22) Saskaņā arī Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību infrastruktūras un 
projektu investīcijām, ko atbalsta ar ESIF, 
jāatbilst valsts atbalsta noteikumiem. Tālab 
Komisija ir paziņojusi, ka valsts atbalsta 
izvērtējuma vajadzībām tā izstrādās 
pamatprincipu kopumu, kas projektam būs 
jāizpilda, lai tas atbilstu atbalstam saskaņā 
ar ESIF. Ja projekts atbilst šiem kritērijiem 
un saņem atbalstu no ESIF, Komisija ir 
paziņojusi, ka jebkāds valsts papildu 
atbalsts tiks izvērtēts saskaņā ar 
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ar vienkāršotu un paātrinātu valsts atbalsta 
izvērtējumu, saskaņā ar kuru vienīgais 
papildu jautājums, kas jāpārbauda 
Komisijai, ir publiskā atbalsta samērīgums 
(pārmērīgas kompensācijas neesamība). 
Komisija ir arī paziņojusi, ka tā sniegs 
turpmākus norādījumus par pamatprincipu 
kopumu, lai nodrošinātu publisko līdzekļu 
efektīvu izmantošanu.

vienkāršotu un paātrinātu valsts atbalsta 
izvērtējumu, saskaņā ar kuru vienīgais 
papildu jautājums, kas jāpārbauda 
Komisijai, ir publiskā atbalsta samērīgums 
(pārmērīgas kompensācijas neesamība). 
Komisija ir arī paziņojusi, ka tā sniegs 
turpmākus norādījumus par pamatprincipu 
kopumu, lai nodrošinātu publisko līdzekļu 
efektīvu izmantošanu.

Or. it

Grozījums Nr. 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ņemot vērā steidzamas rīcības 
nepieciešamību Savienībā, EIB un EIF 
ārpus sava ierastā darbības profila var būt 
finansējuši papildu projektus 2015. gada 
laikā pirms šīs regulas stāšanās spēkā. Lai 
maksimāli palielinātu labumu no 
pasākumiem, kas paredzēti šajā regulā, 
vajadzētu būt iespējai šādus papildu 
projektus iekļaut ES garantijas segumā, ja 
tie atbilst būtiskajiem kritērijiem, kas 
izklāstīti šajā regulā.

(23) Ņemot vērā steidzamas rīcības 
nepieciešamību Savienībā, EIB un EIF 
ārpus sava ierastā darbības profila var būt 
finansējuši papildu projektus 2015. gada 
laikā pirms šīs regulas stāšanās spēkā. Lai 
maksimāli palielinātu labumu no 
pasākumiem, kas paredzēti šajā regulā, 
jābūt iespējai šādus papildu projektus 
iekļaut ES garantijas segumā, ja tie atbilst 
būtiskajiem kritērijiem, kas izklāstīti šajā 
regulā.

Or. it

Grozījums Nr. 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) EIB finansēšanas un investīciju 
operācijas, ko atbalsta ESIF, būtu

(24) EIB finansēšanas un investīciju 
operācijas, ko atbalsta ESIF, noteikti 
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jāpārvalda saskaņā ar EIB pašas 
noteikumiem un procedūrām, tostarp ar 
atbilstīgiem kontroles pasākumiem un 
pasākumiem, kuru mērķis ir nepieļaut 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī 
saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem un 
procedūrām, kas attiecas uz Eiropas Biroju 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) un 
Revīzijas palātu, tostarp trīspusējo līgumu 
starp Eiropas Komisiju, Eiropas Revīzijas 
palātu un Eiropas Investīciju banku.

jāpārvalda saskaņā ar EIB pašas 
pārredzamiem un vienotiem noteikumiem 
un procedūrām, tostarp ar atbilstīgiem un 
skaidri noteiktiem kontroles pasākumiem 
un pasākumiem, kuru mērķis ir nepieļaut 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī 
saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem un 
procedūrām, kas attiecas uz Eiropas Biroju 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) un 
Revīzijas palātu, tostarp trīspusējo līgumu 
starp Eiropas Komisiju, Eiropas Revīzijas 
palātu un Eiropas Investīciju banku.

Or. it

Grozījums Nr. 171
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) EIB būtu regulāri jāizvērtē ESIF 
atbalstītās darbības, lai izvērtētu to nozīmi, 
rezultātus un ietekmi un lai noteiktu 
aspektus, kas varētu uzlabot turpmākās 
darbības. Šādiem izvērtējumiem būtu 
jāveicina pārskatbildība un ilgtspējas 
analīze.

(25) EIB būtu regulāri jāizvērtē ESIF 
atbalstītās darbības, lai izvērtētu to nozīmi, 
rezultātus un ekonomisko un sociālo 
ietekmi un lai noteiktu aspektus, kas varētu 
uzlabot turpmākās darbības. Šādiem 
izvērtējumiem būtu jāveicina 
pārskatatbildība un ilgtspējas analīze.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) EIB būtu regulāri jāizvērtē ESIF 
atbalstītās darbības, lai izvērtētu to nozīmi, 
rezultātus un ietekmi un lai noteiktu 

(25) EIB būtu regulāri jāizvērtē ESIF 
atbalstītās darbības, lai izvērtētu to nozīmi, 
rezultātus un ietekmi un lai noteiktu 
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aspektus, kas varētu uzlabot turpmākās 
darbības. Šādiem izvērtējumiem būtu 
jāveicina pārskatbildība un ilgtspējas 
analīze.

aspektus, kas varētu uzlabot turpmākās 
darbības. Šādiem izvērtējumiem būtu 
jāveicina pārskatatbildība un ilgtspējas 
analīze. Tie regulāri ziņojuma veidā ir 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam atzinuma
sniegšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) EIB būtu regulāri jāizvērtē ESIF 
atbalstītās darbības, lai izvērtētu to nozīmi, 
rezultātus un ietekmi un lai noteiktu 
aspektus, kas varētu uzlabot turpmākās 
darbības. Šādiem izvērtējumiem būtu 
jāveicina pārskatbildība un ilgtspējas 
analīze.

(25) EIB būtu regulāri jāizvērtē ESIF 
atbalstītās darbības, lai izvērtētu to nozīmi, 
rezultātus un ietekmi, proti, attiecībā uz to 
sociālo un ekonomisko ietekmi, īpašu 
uzmanību pievēršot darbvietu radīšanai,
un lai noteiktu aspektus, kas varētu uzlabot 
turpmākās darbības. Šādiem izvērtējumiem 
būtu jāveicina pārskatatbildība un 
ilgtspējas analīze.

Or. es

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi novērtēt ESIF atbalstītās darbības, jo īpaši attiecībā uz darbvietu radīšanu.

Grozījums Nr. 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) EIB būtu regulāri jāizvērtē ESIF 
atbalstītās darbības, lai izvērtētu to nozīmi, 

(25) EIB regulāri konkrētā periodā 
jāizvērtē ESIF atbalstītās darbības, lai 
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rezultātus un ietekmi un lai noteiktu 
aspektus, kas varētu uzlabot turpmākās 
darbības. Šādiem izvērtējumiem būtu
jāveicina pārskatbildība un ilgtspējas 
analīze.

izvērtētu to nozīmi, rezultātus un ietekmi 
un lai noteiktu aspektus, kas varētu uzlabot 
turpmākās darbības. Šādiem izvērtējumiem 
noteikti jābūt publiski pieejamiem un tiem
jāveicina pārskatatbildība un ilgtspējas 
analīze.

Or. it

Grozījums Nr. 175
Zdzisław Krasnodębski

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 
Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 
(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 
pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 
sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 
uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 
attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus. Tādējādi būtu jāizveido vienots 
piekļuves punkts jautājumiem, kas saistīti 
ar tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā.

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 
Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 
(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 
pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 
sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 
uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 
attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus. Tādējādi būtu jāizveido vienots 
piekļuves punkts jautājumiem, kas saistīti 
ar tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā. 
Lai palielinātu konsultāciju pieejamību 
un efektivitāti, EIKC dalībvalstīs būtu 
jāizveido savas filiāles. EIKC 
konsultācijas būtu jāattiecina arī uz 
vietējā finanšu tirgus attīstības metodēm.

Or. {PL}pl

Grozījums Nr. 176
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 
Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 
(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 
pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 
sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 
uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 
attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus. Tādējādi būtu jāizveido vienots 
piekļuves punkts jautājumiem, kas saistīti 
ar tehnisku atbalstu investīcijām 
Savienībā.

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 
Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 
(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 
pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 
sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 
uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 
attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 
Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 
(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 
pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 
sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 
uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 
attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus. Tādējādi būtu jāizveido vienots 
piekļuves punkts jautājumiem, kas saistīti 
ar tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā.

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 
Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 
(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 
pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 
sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 
uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 
attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus, ekspertu zināšanām sociālās 
politikas un nodarbinātības jomā, kā arī 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 
zināšanām. Tādējādi būtu jāizveido 
vienots piekļuves punkts jautājumiem, kas 
saistīti ar tehnisku atbalstu investīcijām 
Savienībā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 178
Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 
Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 
(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 
pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 
sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 
uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 
attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus. Tādējādi būtu jāizveido vienots 
piekļuves punkts jautājumiem, kas saistīti 
ar tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā.

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 
Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 
(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 
pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 
sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 
uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 
attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus. Tādējādi būtu jāizveido vienots 
piekļuves punkts jautājumiem, kas saistīti 
ar tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā. 
EIKC būtu jāatbalsta ģeogrāfisko un 
tematisko investīciju platformu attīstība, 
apvienojot līdzieguldītājus, publiskās 
iestādes, ekspertus, izglītības, apmācību 
un pētniecības iestādes un citus saistītos 
dalībniekus ES, valstu un reģionālā 
līmenī, lai veicinātu inovāciju, prasmju
attīstību un kvalitatīvu darbvietu radīšanu 
galvenajās jomās, kurās vajadzīgas 
lielākas investīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 
Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 
Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 
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(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 
pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 
sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 
uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 
attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus. Tādējādi būtu jāizveido vienots 
piekļuves punkts jautājumiem, kas saistīti 
ar tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā.

(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 
pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 
sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 
uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 
attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus, kā arī MVU. Tādējādi būtu 
jāizveido vienots piekļuves punkts 
jautājumiem, kas saistīti ar MVU un ar 
tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā.

Or. de

Grozījums Nr. 180
Paloma López Bermejo

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 
Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 
(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 
pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 
sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 
uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 
attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus. Tādējādi būtu jāizveido vienots 
piekļuves punkts jautājumiem, kas saistīti 
ar tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā.

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada 
Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 
(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 
pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 
sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 
uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 
attīstības bankās, sociālajos partneros un 
vadošajās iestādēs, kas pārvalda Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus. Tādējādi 
būtu jāizveido vienots piekļuves punkts 
jautājumiem, kas saistīti ar tehnisku 
atbalstu investīcijām Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
kuras tiks veiktas caur ESIF, būtu jārada
Eiropas Investīciju konsultāciju centrs
(EIKC). EIKC uzdevums būtu sniegt 
pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un 
sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties 
uz ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 
attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus. Tādējādi būtu jāizveido vienots 
piekļuves punkts jautājumiem, kas saistīti 
ar tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā.

(26) Līdztekus finansēšanas operācijām, 
kuras tiks veiktas caur ESIF, ir 
nepieciešams radīt Eiropas Investīciju 
konsultāciju centru (EIKC). EIKC 
uzdevums būtu sniegt pastiprinātu atbalstu 
projektu izstrādē un sagatavošanā visā 
Savienībā, pamatojoties uz 
ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valstu 
attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus. Tādējādi būtu jāizveido vienots 
piekļuves punkts jautājumiem, kas saistīti 
ar tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā. 
Šim centram jāatbilst pārredzamības un 
neatkarības principiem.

Or. it

Grozījums Nr. 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Garantiju fonds ir paredzēts tam, lai 
veidotu likviditātes nodrošinājumu 
Savienības budžetam saistībā ar 
zaudējumiem, kas ESIF radušies, īstenojot 
tā mērķus. Pieredze saistībā ar tādām 
investīcijām, ko atbalsta ESIF, liecina, ka 
50 % attiecība starp maksājumiem no 
Savienības budžeta un no kopējām 
Savienības garantiju saistībām būtu 
pietiekama.

(28) Garantiju fonds ir paredzēts tam, lai 
veidotu likviditātes nodrošinājumu 
Savienības budžetam saistībā ar 
zaudējumiem, kas ESIF radušies, īstenojot 
tā mērķus.

Or. it

Grozījums Nr. 183
Monika Vana, Terry Reintke
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai daļēji finansētu ieguldījumu no 
Savienības budžeta, pieejamais 
finansējums no Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
(2014.–2020. gads), ko paredz Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 1291/20132, kā arī no Eiropas
infrastruktūras savienošanas instrumenta, 
ko paredz Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) Nr. 1316/20133, 
būtu jāsamazina. Šīs programmas kalpo 
mērķiem, ko ESIF nereplicē. Tomēr 
paredzams, ka abu programmu, ar ko 
finansē garantiju fondu, samazināšana 
nodrošinās lielākas investīcijas to 
pilnvaru attiecīgajās jomās, nekā 
iespējams nodrošināt ar pašreizējām 
programmām. ESIF būtu jāspēj veidot 
sviras mehānismu ES garantijai, lai 
daudzkāršotu finansiālo ietekmi šajās 
pētniecības, izstrādes un inovācijas, kā arī 
transporta, telekomunikāciju un enerģijas 
infrastruktūras jomās, salīdzinot ar 
situāciju, ja resursi būtu izlietoti, 
izmantojot dotācijas plānotajās 
"Apvārsnis 2020" un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
programmās. Tādēļ ir lietderīgi pārvirzīt 
daļu no finansējuma, kas pašreiz 
paredzēts šīm programmām, ESIF labā.

svītrots

__________________
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. 
decembris), ar ko izveido Pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 
"Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) un 
atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK 
(OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 
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11. decembris), ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, groza Regulu (ES) 
Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 
(OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 184
Paloma López Bermejo

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai daļēji finansētu ieguldījumu no 
Savienības budžeta, pieejamais 
finansējums no Pētniecības un inovācijas
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
(2014.–2020. gads), ko paredz Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 1291/20132, kā arī no Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta, 
ko paredz Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) Nr. 1316/20133, 
būtu jāsamazina. Šīs programmas kalpo 
mērķiem, ko ESIF nereplicē. Tomēr 
paredzams, ka abu programmu, ar ko 
finansē garantiju fondu, samazināšana 
nodrošinās lielākas investīcijas to 
pilnvaru attiecīgajās jomās, nekā 
iespējams nodrošināt ar pašreizējām 
programmām. ESIF būtu jāspēj veidot 
sviras mehānismu ES garantijai, lai 
daudzkāršotu finansiālo ietekmi šajās 
pētniecības, izstrādes un inovācijas, kā arī 
transporta, telekomunikāciju un enerģijas 
infrastruktūras jomās, salīdzinot ar 
situāciju, ja resursi būtu izlietoti, 
izmantojot dotācijas plānotajās 
"Apvārsnis 2020" un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
programmās. Tādēļ ir lietderīgi pārvirzīt 
daļu no finansējuma, kas pašreiz 

svītrots



AM\1052802LV.doc 97/109 PE551.778v01-00

LV

paredzēts šīm programmām, ESIF labā.

__________________
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 
11. decembris), ar ko izveido Pētniecības 
un inovācijas pamatprogrammu 
"Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) un 
atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK 
(OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 
11. decembris), ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, groza Regulu (ES) 
Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 
(OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai daļēji finansētu ieguldījumu no 
Savienības budžeta, pieejamais 
finansējums no Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
(2014.–2020. gads), ko paredz Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 1291/20132, kā arī no Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta, 
ko paredz Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) Nr. 1316/20133, 
būtu jāsamazina. Šīs programmas kalpo 
mērķiem, ko ESIF nereplicē. Tomēr 
paredzams, ka abu programmu, ar ko 
finansē garantiju fondu, samazināšana 
nodrošinās lielākas investīcijas to 
pilnvaru attiecīgajās jomās, nekā 
iespējams nodrošināt ar pašreizējām 

svītrots
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programmām. ESIF būtu jāspēj veidot 
sviras mehānismu ES garantijai, lai 
daudzkāršotu finansiālo ietekmi šajās 
pētniecības, izstrādes un inovācijas, kā arī 
transporta, telekomunikāciju un enerģijas 
infrastruktūras jomās, salīdzinot ar 
situāciju, ja resursi būtu izlietoti, 
izmantojot dotācijas plānotajās 
"Apvārsnis 2020" un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
programmās. Tādēļ ir lietderīgi pārvirzīt 
daļu no finansējuma, kas pašreiz 
paredzēts šīm programmām, ESIF labā.

__________________
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 
11. decembris), ar ko izveido Pētniecības 
un inovācijas pamatprogrammu 
"Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) un 
atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK 
(OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 
11. decembris), ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, groza Regulu (ES) 
Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 
(OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).

Or. it

Grozījums Nr. 186
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai daļēji finansētu ieguldījumu no 
Savienības budžeta, pieejamais 
finansējums no Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
(2014.–2020. gads), ko paredz Eiropas 

(29) Lai daļēji finansētu ieguldījumu no 
Savienības budžeta, pieejamais 
finansējums no Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
(2014.–2020. gads), ko paredz Eiropas 
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Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 1291/20132, kā arī no Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta, 
ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 1316/20133, būtu 
jāsamazina. Šīs programmas kalpo 
mērķiem, ko ESIF nereplicē. Tomēr 
paredzams, ka abu programmu, ar ko 
finansē garantiju fondu, samazināšana 
nodrošinās lielākas investīcijas to pilnvaru 
attiecīgajās jomās, nekā iespējams 
nodrošināt ar pašreizējām programmām. 
ESIF būtu jāspēj veidot sviras mehānismu 
ES garantijai, lai daudzkāršotu finansiālo 
ietekmi šajās pētniecības, izstrādes un 
inovācijas, kā arī transporta, 
telekomunikāciju un enerģijas 
infrastruktūras jomās, salīdzinot ar 
situāciju, ja resursi būtu izlietoti, 
izmantojot dotācijas plānotajās 
"Apvārsnis 2020" un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
programmās. Tādēļ ir lietderīgi pārvirzīt 
daļu no finansējuma, kas pašreiz paredzēts 
šīm programmām, ESIF labā.

Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 1291/20132, kā arī no Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta, 
ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 1316/20133, būtu 
jāsamazina. Šīs programmas kalpo 
mērķiem, ko ESIF nereplicē. Tomēr 
paredzams, ka abu programmu, ar ko 
finansē garantiju fondu, samazināšana 
nodrošinās lielākas investīcijas to pilnvaru 
attiecīgajās jomās, nekā iespējams 
nodrošināt ar pašreizējām programmām. 
ESIF būtu jāspēj veidot sviras mehānismu 
ES garantijai, lai daudzkāršotu finansiālo 
ietekmi šajās pētniecības, izstrādes un 
inovācijas, kā arī transporta, 
telekomunikāciju un enerģijas 
infrastruktūras jomās, salīdzinot ar 
situāciju, ja resursi būtu izlietoti, 
izmantojot dotācijas plānotajās 
"Apvārsnis 2020" un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
programmās. Tādēļ ir lietderīgi pārvirzīt 
daļu no finansējuma, kas pašreiz paredzēts 
šīm programmām, ESIF labā, vienlaikus 
neapdraudot to sākotnējos mērķus.

__________________ __________________
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 
11. decembris), ar ko izveido Pētniecības 
un inovācijas pamatprogrammu 
"Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) un 
atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK 
(OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. 
decembris), ar ko izveido Pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 
"Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) un 
atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK 
(OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 
11. decembris), ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu, 
groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) 
Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 
129. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 
11. decembris), ar ko izveido Eiropas
infrastruktūras savienošanas instrumentu, 
groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) 
Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 
129. lpp.).

Or. fr
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Grozījums Nr. 187
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 
potenciāli rentablu projektu, kuri netiek 
finansēti, jo trūkst noteiktības un 
pārredzamības attiecībā uz šādiem 
projektiem. Daudzos gadījumos tas ir 
tāpēc, ka privātajiem investoriem projekti 
nav zināmi, vai nav pietiekamas 
informācijas, lai varētu novērtēt investīciju 
riskus. Komisijai un EIB ar dalībvalstu 
atbalstu būtu jāveicina, lai tiktu izveidots 
pārredzams plānojums ar investīcijām 
piemērotiem pašreizējiem un turpmākajiem 
investīciju projektiem Savienībā. Šim 
"projektu plānojumam" būtu jānodrošina, 
ka regulāri un strukturēti ir publiski 
pieejama informācija par investīciju 
projektiem, lai nodrošinātu, ka investoriem 
ir uzticama informāciju, uz kuru balstoties 
pieņemt investīciju lēmumus.

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 
potenciāli rentablu projektu, kuri netiek 
finansēti, jo trūkst noteiktības un 
pārredzamības attiecībā uz šādiem 
projektiem. Daudzos gadījumos tas ir 
tāpēc, ka privātajiem investoriem projekti 
nav zināmi, vai nav pietiekamas 
informācijas, lai varētu novērtēt investīciju 
riskus. Komisijai un EIB, pamatojoties uz
dalībvalstu priekšlikumiem, būtu jāveicina, 
lai tiktu izveidots pārredzams plānojums ar 
investīcijām piemērotiem pašreizējiem un 
turpmākajiem investīciju projektiem 
Savienībā. Šim "projektu plānojumam" 
būtu jānodrošina, ka regulāri un strukturēti 
ir publiski pieejama informācija par 
investīciju projektiem, lai nodrošinātu, ka 
investoriem ir uzticama informācija, uz 
kuru balstoties pieņemt investīciju 
lēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 
potenciāli rentablu projektu, kuri netiek 
finansēti, jo trūkst noteiktības un 
pārredzamības attiecībā uz šādiem 
projektiem. Daudzos gadījumos tas ir 
tāpēc, ka privātajiem investoriem projekti 
nav zināmi, vai nav pietiekamas 

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 
potenciāli rentablu projektu, kuri netiek 
finansēti, jo trūkst noteiktības un 
pārredzamības attiecībā uz šādiem 
projektiem. Daudzos gadījumos tas ir 
tāpēc, ka privātajiem investoriem projekti 
nav zināmi, vai nav pietiekamas 
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informācijas, lai varētu novērtēt investīciju 
riskus. Komisijai un EIB ar dalībvalstu 
atbalstu būtu jāveicina, lai tiktu izveidots 
pārredzams plānojums ar investīcijām 
piemērotiem pašreizējiem un turpmākajiem 
investīciju projektiem Savienībā. Šim 
"projektu plānojumam" būtu jānodrošina, 
ka regulāri un strukturēti ir publiski 
pieejama informācija par investīciju 
projektiem, lai nodrošinātu, ka investoriem 
ir uzticama informāciju, uz kuru balstoties 
pieņemt investīciju lēmumus.

informācijas, lai varētu novērtēt investīciju 
riskus. Komisijai un EIB ar dalībvalstu 
atbalstu būtu jāveicina, lai tiktu izveidots 
pārredzams plānojums ar investīcijām 
piemērotiem pašreizējiem un turpmākajiem 
investīciju projektiem Savienībā. Šim 
"projektu plānojumam" būtu jānodrošina, 
ka regulāri un strukturēti ir publiski 
pieejama informācija par investīciju 
projektiem, lai nodrošinātu, ka investoriem 
ir uzticama un pārredzama informācija, 
uz kuru balstoties pieņemt investīciju 
lēmumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 189
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 
potenciāli rentablu projektu, kuri netiek 
finansēti, jo trūkst noteiktības un 
pārredzamības attiecībā uz šādiem 
projektiem. Daudzos gadījumos tas ir 
tāpēc, ka privātajiem investoriem projekti 
nav zināmi, vai nav pietiekamas 
informācijas, lai varētu novērtēt investīciju 
riskus. Komisijai un EIB ar dalībvalstu 
atbalstu būtu jāveicina, lai tiktu izveidots 
pārredzams plānojums ar investīcijām 
piemērotiem pašreizējiem un turpmākajiem 
investīciju projektiem Savienībā. Šim 
"projektu plānojumam" būtu jānodrošina, 
ka regulāri un strukturēti ir publiski 
pieejama informācija par investīciju 
projektiem, lai nodrošinātu, ka investoriem 
ir uzticama informāciju, uz kuru balstoties 
pieņemt investīciju lēmumus.

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 
potenciāli rentablu projektu, kuri netiek 
finansēti, jo trūkst noteiktības un 
pārredzamības attiecībā uz šādiem 
projektiem. Daudzos gadījumos tas ir 
tāpēc, ka privātajiem investoriem projekti 
nav zināmi, vai nav pietiekamas 
informācijas, lai varētu novērtēt investīciju 
riskus. Komisijai un EIB ar dalībvalstu 
atbalstu būtu jāveicina, lai tiktu izveidots 
pārredzams plānojums ar investīcijām 
piemērotiem pašreizējiem un turpmākajiem 
investīciju projektiem Savienībā. Šim 
"projektu plānojumam" būtu jānodrošina, 
ka regulāri un strukturēti ir publiski 
pieejama informācija par investīciju 
projektiem, lai nodrošinātu, ka investoriem
ir uzticama informācija, uz kuru balstoties 
pieņemt investīciju lēmumus. Saistībā ar 
plānojumu vērtība tiek piešķirta galveno 
uzņēmējdarbības noslēpumu aizsardzībai.
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Or. de

Grozījums Nr. 190
Paloma López Bermejo

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 
potenciāli rentablu projektu, kuri netiek 
finansēti, jo trūkst noteiktības un 
pārredzamības attiecībā uz šādiem 
projektiem. Daudzos gadījumos tas ir 
tāpēc, ka privātajiem investoriem projekti 
nav zināmi, vai nav pietiekamas 
informācijas, lai varētu novērtēt 
investīciju riskus. Komisijai un EIB ar 
dalībvalstu atbalstu būtu jāveicina, lai tiktu 
izveidots pārredzams plānojums ar 
investīcijām piemērotiem pašreizējiem un 
turpmākajiem investīciju projektiem 
Savienībā. Šim "projektu plānojumam" 
būtu jānodrošina, ka regulāri un 
strukturēti ir publiski pieejama 
informācija par investīciju projektiem, lai 
nodrošinātu, ka investoriem ir uzticama 
informāciju, uz kuru balstoties pieņemt 
investīciju lēmumus.

(31) Komisijai, Eiropas Parlamentam un 
EIB ar dalībvalstu atbalstu būtu jāveicina, 
lai tiktu izveidots pārredzams plānojums ar 
investīcijām piemērotiem pašreizējiem un 
turpmākajiem investīciju projektiem 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 
potenciāli rentablu projektu, kuri netiek 
finansēti, jo trūkst noteiktības un 
pārredzamības attiecībā uz šādiem 

(31) Savienībā ir ievērojams skaits 
potenciāli rentablu projektu, kuri netiek 
finansēti, jo trūkst noteiktības un 
pārredzamības attiecībā uz šādiem 
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projektiem. Daudzos gadījumos tas ir 
tāpēc, ka privātajiem investoriem projekti 
nav zināmi, vai nav pietiekamas 
informācijas, lai varētu novērtēt investīciju 
riskus. Komisijai un EIB ar dalībvalstu 
atbalstu būtu jāveicina, lai tiktu izveidots 
pārredzams plānojums ar investīcijām 
piemērotiem pašreizējiem un turpmākajiem 
investīciju projektiem Savienībā. Šim 
"projektu plānojumam" būtu jānodrošina, 
ka regulāri un strukturēti ir publiski 
pieejama informācija par investīciju 
projektiem, lai nodrošinātu, ka investoriem 
ir uzticama informāciju, uz kuru balstoties 
pieņemt investīciju lēmumus.

projektiem. Daudzos gadījumos tas ir 
tāpēc, ka privātajiem investoriem projekti 
nav zināmi, vai nav pietiekamas 
informācijas, lai varētu novērtēt investīciju 
riskus. Komisijai un EIB ar dalībvalstu 
atbalstu, kas sniedz atbilstošu informāciju 
par potenciāli atbalstāmiem projektiem,
jāveicina, lai tiktu izveidots pārredzams 
plānojums ar investīcijām piemērotiem 
pašreizējiem un turpmākajiem investīciju 
projektiem Savienībā. Šim "projektu 
plānojumam" jānodrošina, ka regulāri un 
strukturēti ir publiski pieejama informācija 
par investīciju projektiem, lai nodrošinātu, 
ka investoriem ir uzticama informācija, uz 
kuru balstoties pieņemt investīciju 
lēmumus.

Or. it

Grozījums Nr. 192
Maria João Rodrigues

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstis ir arī sākušas darbu valsts 
līmenī, lai izveidotu un veicinātu projektu 
plānojumus valsts nozīmes projektiem. 
Informācijā, ko sagatavojusi Komisija un 
EIB, būtu norāda saites uz papildu valsts 
projektu plānojumiem.

(32) Dalībvalstis ir arī sākušas darbu valsts 
līmenī, lai izveidotu un veicinātu projektu 
plānojumus valsts nozīmes projektiem, 
tostarp kvalitatīvu darbvietu radīšanai. 
Informācijā, ko sagatavojusi Komisija un 
EIB, būtu jānorāda saites uz papildu valsts 
projektu plānojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
32. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstis ir arī sākušas darbu 
valsts līmenī, lai izveidotu un veicinātu 
projektu plānojumus valsts nozīmes 
projektiem. Informācijā, ko sagatavojusi 
Komisija un EIB, būtu norāda saites uz 
papildu valsts projektu plānojumiem.

(32) Dalībvalstīm un to valsts, 
reģionālajām un vietējām iestādēm būtu 
jāstrādā, lai izveidotu un veicinātu 
projektu plānojumus Eiropas nozīmes 
projektiem. Informācijā, ko sagatavojusi 
Komisija un EIB, būtu jānorāda saites uz 
papildu projektu plānojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstis ir arī sākušas darbu valsts 
līmenī, lai izveidotu un veicinātu projektu 
plānojumus valsts nozīmes projektiem. 
Informācijā, ko sagatavojusi Komisija un 
EIB, būtu norāda saites uz papildu valsts 
projektu plānojumiem.

(32) Dalībvalstis ir arī sākušas darbu valsts 
līmenī, lai izveidotu un veicinātu projektu 
plānojumus valsts nozīmes projektiem. 
Informācijā, ko sagatavojusi Komisija un 
EIB, jānorāda saites uz papildu valsts 
projektu plānojumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai gan projektus, kas uzrādīti 
projektu plānojumā, EIB var izmantot 
apzinot un atlasot ESIF atbalstītus 
projektus, projektu plānojumam vajadzētu 
paredzēt plašāku tvērumu projektu 
apzināšanā visā Savienībā. Šajā tvērumā 

(33) Lai gan projektus, kas uzrādīti 
projektu plānojumā, EIB var izmantot 
apzinot un atlasot ESIF atbalstītus 
projektus, projektu plānojumam vajadzētu 
paredzēt plašāku tvērumu projektu 
apzināšanā visā Savienībā. ESIF jāspēj
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var iekļaut projektus, kurus varētu pilnībā 
finansēt vai nu privātais sektors, vai ar 
citu Eiropas vai valsts līmeņa instrumentu 
palīdzību. ESIF vajadzētu spēt atbalstīt 
finansējumu un investīcijas projektiem, 
kuri uzrādīti projektu plānojumā, taču 
nebūtu jābūt nekādām automātiskām 
sakarībām starp iekļaušanu sarakstā un
piekļuvi ESIF atbalstam un ESIF rīcības 
brīvību atlasīt un atbalstīt projektus, kas 
nav iekļauti sarakstā.

atbalstīt finansējumu un investīcijas 
projektiem, kuri uzrādīti projektu 
plānojumā.

Or. it

Grozījums Nr. 196
Csaba Sógor

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 
Eiropas pilsoņu priekšā, EIB būtu regulāri 
jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par to, kas paveikts, un par ESIF ietekmi.

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 
Eiropas pilsoņu priekšā, EIB būtu regulāri 
jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par to, kas paveikts, un par ESIF 
ekonomisko un sociālo ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Jérôme Lavrilleux

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 
Eiropas pilsoņu priekšā, EIB būtu regulāri 
jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par to, kas paveikts, un par ESIF ietekmi.

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 
Eiropas pilsoņu priekšā, EIB būtu regulāri 
jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par to, kas paveikts, un par ESIF ietekmi. 
Šajā nolūkā EIB ik gadu būtu jāiesniedz 
īpašs ziņojums Parlamenta un Padomes 
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atzinuma sniegšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 
Eiropas pilsoņu priekšā, EIB būtu regulāri 
jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par to, kas paveikts, un par ESIF ietekmi.

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 
Eiropas pilsoņu priekšā, EIB būtu regulāri 
jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par to, kas paveikts, un par ESIF reālo 
sociālo un ekonomisko ietekmi, īpašu 
uzmanību pievēršot darbvietu radīšanai.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt EIB regulāro ziņojumu saturu Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Kā minēts, ir būtiski svarīgi novērtēt, vai finansētajām investīcijām ir ietekme uz 
darbvietu radīšanu.

Grozījums Nr. 199
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 
Eiropas pilsoņu priekšā, EIB būtu regulāri 
jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par to, kas paveikts, un par ESIF ietekmi.

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību 
Eiropas pilsoņu priekšā, EIB regulāri 
jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par to, kas paveikts, un par ESIF ietekmi.

Or. it
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Grozījums Nr. 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Savienības iedzīvotājiem un 
iesaistītajām valstu iestādēm jābūt 
informētām par ESIF darbībām un 
piešķirtajiem līdzekļiem, uzsver vajadzību 
nodrošināt pārredzamību un dokumentu 
publiskošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai nodrošinātu ES garantiju saistību 
atbilstošu segumu un nodrošinātu 
turpmāku ES garantijas pieejamību, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu pieņemt aktus 
attiecībā uz tādu summu korekciju, kas 
jāmaksā no Savienības vispārējā budžeta, 
un attiecīgi grozīt I pielikumu. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanas, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga 
un atbilstīga attiecīgo dokumentu 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

(35) Lai nodrošinātu ES garantiju saistību 
atbilstošu segumu un nodrošinātu 
turpmāku ES garantijas pieejamību. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanas, 
tostarp ekspertu līmenī.

Or. it
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Grozījums Nr. 202
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
Komisijai jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, 
attiecībā uz informācijas iesniegšanai 
izmantojamo modeli par investīciju 
projektiem un to ieguldījumu Savienības 
politikas mērķu sasniegšanā. Šīs pilnvaras 
arī jāizpilda saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 182/2011.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķus, 
proti, atbalstīt investīcijas Savienībā un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam 
tādām sabiedrībām, kam ir līdz 
3000 darbinieku, nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs sakarā ar 
atšķirībām to fiskālajās spējās rīkoties, bet, 
ņemot vērā tā mērogu un ietekmi, var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kā izklāstīts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

(36) Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķus, 
proti, atbalstīt investīcijas Savienībā un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem, kā arī tādām 
sabiedrībām, kam ir līdz 3000 darbinieku, 
inovatīviem jauniem uzņēmumiem un 
projektiem, kuros paredzēts augsts risks, 
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs sakarā ar atšķirībām to 
fiskālajās spējās rīkoties, bet, ņemot vērā tā 
mērogu un ietekmi, var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā izklāstīts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
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šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, 
kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

Or. it


