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ĪSS PAMATOJUMS

Ekonomikas un finanšu krīzes rezultātā investīciju apmērs Eiropas Savienībā kopš 
2007. gada, kad tas bija sasniedzis savu augstāko punktu, ir nokrities par 15 %. Tā rezultātā ir 
traucēta ekonomikas atveseļošanās, darbvietu radīšana, ilgtermiņa izaugsme un 
konkurētspēja. Investīciju trūkums rada papildu risku, ka netiks sasniegti stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteiktie mērķi, it īpaši plaši izziņotais mērķis līdz 2020. gadam panākt 75 % 
nodarbinātības līmeni vecuma grupā no 26 līdz 64 gadiem. 2014. gada trešajā ceturksnī 
bezdarba līmenis ES-28 joprojām bija 9,7 %. Turklāt pārāk daudz Eiropas jauniešu tuvojas 
nabadzības slieksnim. Tomēr dalībvalstīm neizdodas efektīvi izmantot Eiropas fondus, it īpaši 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.
Neraugoties uz kohēzijas politikas labvēlīgo ietekmi, pašreizējie centieni atbalstīt izaugsmi un 
veicināt nodarbinātību nav bijuši pietiekami sekmīgi. Ir steidzami nepieciešama jauna un 
papildinoša iniciatīva, kuras mērķis būtu izaugsme un darbvietu radīšana. Šajā sakarībā mums 
būtu atzinīgi jāuzņem priekšlikums izveidot Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), kas 
apvienojumā ar citiem instrumentiem var sniegt ātru ekonomisko stimulu.
Tā kā empīriskie pierādījumi apliecina ciešu saikni starp bezdarbu un investīciju līmeni, 
varētu cerēt, ka šis fonds, ja tas būs labi strukturēts un pārvaldīts, veicinās tik ļoti 
nepieciešamo vidēja termiņa un ilgtermiņa nodarbinātību. Sagaidāms, ka ar fonda palīdzību 
trīs gadu laikā tiks mobilizēti EUR 315 miljardi un ka tā rezultātā tiks radīti 1,3 miljoni 
papildu tiešo un netiešo darbvietu. Fonda potenciālā ietekme uz nodarbinātību būs atkarīga no 
daudziem faktoriem, it īpaši no tā iespējām atbalstīt projektus, kuriem ir darbvietu radīšanas 
potenciāls, no privātā kapitāla piesaistīšanas pakāpes, no fonda saderības ar citiem, jau 
pastāvošiem, instrumentiem, kā arī no tā, cik savlaicīgi tiks darīti pieejami līdzekļi, un papildu 
pasākumiem darba tirgus jomā.

Darbvietu radīšanas potenciāls

No ESIF finansēto projektu galvenajam mērķim vajadzētu būt izaugsmes veicināšanai un 
piemērotu augstas kvalitātes darbvietu radīšanai. Tam vajadzētu būt galvenajam principam, 
pēc kura jāvadās visā attiecīgajā regulā. Lai novērtētu darbības rezultātus, būtu rūpīgi 
jāizvērtē ar fonda palīdzību radīto darbvietu skaits un kvalitāte, īpašu uzmanību pievēršot 
nodarbinātības nosacījumu ievērošanai no jauna radītajās darbvietās. Šis novērtējums arī būtu 
jāizmanto kā noderīgs instruments ESIF pārskatīšanas gadījumā.
Lai nemazinātu darbvietu radīšanas potenciālu, dalībvalstīm būtu jāatbalsta aktīva darba 
tirgus politika nolūkā garantēt spēju pielāgot darbaspēka prasmes to nozaru vajadzībām, 
kurām ir augsts investīciju potenciāls. Šajā sakarībā liela nozīme ir valsts nodarbinātības 
dienestu un Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla reformām.

Atbalsts MVU un vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem

Eiropas Savienībā dibinātie MVU ir 99 % no visiem ES uzņēmumiem, nodarbina vairāk nekā 
90 miljonus cilvēku un nesenais nodarbinātības neto pieaugums tajos ir 85 % no kopējā 
nesenā nodarbinātības neto pieauguma. Tādēļ tiem ir liels darbvietu radīšanas potenciāls, kas 
ir vēl vairāk jāpalielina. ESIF sekmīga darbība būs atkarīga no tā, cik lielā mērā privātais 
sektors būs gatavs investēt, tāpēc ir pēc iespējas jāpalielina stimuli privātajam sektoram. ESIF 
būtu jāstrukturē tā, lai nepieļautu projektu finansēšanu jebkurā gadījumā. Tādēļ prioritāte būtu 
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jāpiešķir projektiem ar salīdzinoši augsta riska profilu, kā arī tad, ja tie var kļūt ekonomiski 
dzīvotspējīgi, pateicoties ESIF finansējumam.

Papildu finansējuma piesaistīšana

Pēc fiskālās konsolidācijas, kas bija tik ļoti nepieciešama, Eiropas valstīm ir pienācis laiks 
investēt. Lai pēc iespējas palielinātu ESIF investēšanas un līdz ar to darbvietu radīšanas 
potenciālu, mums ir jārada stimuli dalībvalstīm finansiāli piedalīties šajā fondā. Tādēļ 
Komisijai nevajadzētu ņemt vērā dalībvalstu iemaksu ESIF, tostarp iespējamo līdzdalību 
investīciju platformās, kad tā noteiks fiskālo pielāgošanu kā preventīvu vai korektīvu 
Stabilitātes un izaugsmes pakta instrumentu.

Saikne ar citiem, jau pastāvošiem, instrumentiem

ESIF sekmīga darbība būs atkarīgas arī no tā spējas līdzās pastāvēt pašreizējiem finanšu 
instrumentiem Eiropā, piemēram, Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, un tos 
pastiprināt. Lai pēc iespējas palielinātu minēto finanšu instrumentu darbvietu radīšanas 
potenciālu, būtu jāparedz iespēja, no vienas puses, izmantot Eiropas struktūrfondus, lai 
sniegtu ieguldījumu ar ESIF saistīto projektu finansēšanā, un, no otras puses, izmantotu ESIF 
to projektu līdzfinansēšanai, kuri atbilst saskaņā ar Eiropas struktūrpolitiku īstenotās 
intervences kritērijiem.

Papildu pasākumi

Lai ESIF varētu sekmīgi darboties, Eiropas Komisija arī ierosinās un atbalstīs pasākumus 
nolūkā nodrošināt lielāku regulatīvo paredzamību un likvidēt šķēršļus investīcijām, padarot 
Eiropu tām pievilcīgāku.
Turklāt investīciju projektu atlases metodes izvēlē būtu jāņem vērā dalībvalstu finanšu tirgu 
atšķirīgais attīstības līmenis un to stabilitāte, kas tieši ietekmēs dalībvalstu spēju izmantot 
ESIF līdzekļus. Tas nodrošinātu finanšu līdzekļu sadali Eiropas Savienībā, tostarp krīzes 
visvairāk skartajās valstīs.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Strukturālās reformas 
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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.

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 veicina un rada vidēja termiņa un 
ilgtermiņa nodarbinātību un pieprasījumu 
un noved pie izaugsmes potenciāla ilgstoša 
pieauguma.

Or. en

Pamatojums

Ekonomikas un finanšu krīzes rezultātā investīciju apmērs Eiropas Savienībā kopš 2007. gada 
ir nokrities par 15 %, kavējot ekonomikas atveseļošanos un izraisot augstu bezdarba līmeni. 
Tādēļ vienam no galvenajiem Eiropas Stratēģisko investīciju fonda mērķiem vajadzētu būt to 
projektu atbalstīšanai, kuriem ir liels darbvietu radīšanas potenciāls. Tam vajadzētu būt 
vienam no vadošajiem principiem visā regulas priekšlikumā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Līdztekus mērķim radīt kvalitatīvas 
vidēja termiņa un ilgtermiņa darbvietas, 
ievērojot dalībvalstu tiesību aktus 
nodarbinātības jomā, būtu jāīsteno 
stratēģisko investīciju mērķis atbalstīt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā (4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
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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.

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, diemžēl ar 
nepietiekamu ietekmi uz nodarbinātības 
un nabadzības līmeni. Arī Eiropas 
Investīciju banka (EIB) ir kļuvusi par 
spēcīgāku investīciju rosinātāju un
veicinātāju Savienībā un daļēji tā ir to 
panākusi, palielinot kapitālu 2013. gada 
janvārī. Tādēļ ir nepieciešama tālāka 
papildu rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek 
risinātas Savienības investīciju vajadzības 
un ka tirgū pieejamā likviditāte tiek 
izmantota efektīvi un novirzīta 
dzīvotspējīgu investīciju projektu 
finansēšanai, pastiprinātu uzmanību 
pievēršot to izaugsmes veicināšanas un 
darbvietu radīšanas potenciālam.

Or. en

Grozījums Nr. 4

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, kas saistītas ar 
produktīvu investīciju finansēšanu un 
īstenošanu Savienībā, un nodrošināt 
lielāku piekļuvi finansējumam , lai 
veicinātu izaugsmi un radītu darbvietas. 
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst 
Savienībā dibinātiem maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas ir 99 % no visiem 
Savienības uzņēmumiem un nodarbina 
vairāk nekā 90 miljonus cilvēku. Labums 
no šādas lielākas piekļuves finansējumam
būtu jāgūst arī Savienībā dibinātiem
vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem, kas ir 
uzņēmumi, kuru darbinieku skaits ir līdz 
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3000. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 
pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības 
ekonomiskā, sociālā un teritoriālā 
kohēzija.

Or. en

Pamatojums

Vienam no galvenajiem Eiropas Stratēģisko investīciju fonda mērķiem vajadzētu būt to 
projektu atbalstīšanai, kuriem ir liels darbvietu radīšanas potenciāls. Tam vajadzētu būt 
vienam no vadošajiem principiem visā regulas priekšlikumā. Īpašs atbalsts būtu jāsniedz ES 
dibinātiem MVU, kuri pašlaik ES nodarbina 90 miljonus, kuri ir 99 % no visiem uzņēmumiem 
un kuros nodarbinātības neto pieaugums pēdējos gados ir 85 % no kopējā nodarbinātības 
neto pieauguma.

Grozījums Nr. 5

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 
pievienoto vērtību un darbvietu radīšanas 
potenciālu, kuras palīdzētu sasniegt
Savienības politikas mērķus, jo īpaši 
stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības 
mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Būtu sistemātiski jānovēro un 
jāveicina ESIF ietekme uz nodarbinātību, 
jo īpaši lai panāktu, ka sabiedrība no tā 
gūst ilgstošu labumu ilgtspējīgas un 
kvalitatīvas nodarbinātības veidā. Tam arī 
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būtu jānodrošina no investīcijām gūtās 
peļņas taisnīga sadale starp investoriem 
un darbiniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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 darbība būtu jāvirza uz
ekonomiski un tehniski dzīvotspējīgām 
investīcijām, kuras var būt saistītas ar 
atbilstošu riska līmeni — kas privātajiem 
investoriem bez ESIF atbalsta būtu pārāk 
augsts —, bet kuras tajā pašā laikā atbilst
konkrētām ESIF finansējuma 
saņemšanas prasībām.

Or. en

Pamatojums

ESIF ir paredzēts, lai Eiropas ekonomikai piesaistītu investoru naudu. Tādēļ šis fonds būtu 
jāveido tā, lai nepieļautu, ka no tā līdzekļiem tiek finansēti tādi investīciju projekti, kas tiktu 
finansēti jebkurā gadījumā. Pateicoties ESIF līdzfinansējumam, atlasītajiem projektiem būtu 
jākļūst ekonomiski dzīvotspējīgiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai pēc iespējas palielinātu ESIF
darbvietu radīšanas potenciālu, 
dalībvalstīm būtu jāturpina veikt 
strukturālas reformas, kā arī jāierosina 
sava darba tirgus uzlabošanai paredzētas 
papildu iniciatīvas, piemēram, apmācību 
programmas, kas īpaši izstrādātas, lai 
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darbinieku prasmes pielāgotu to nozaru 
vajadzībām, kuras saņem atbalstu no 
ESIF, un jāpastiprina nodarbinātības 
dienesti, lai veicinātu aktīvu darba tirgus 
politiku un īpaši pielāgotu 
uzņēmējdarbības pakalpojumu sniegšanu 
uzņēmumiem nolūkā tos sagatavot 
darbības paplašināšanai un darbvietu 
radīšanai, kā arī lai atbalstītu 
jaunizveidotus uzņēmumus un 
pašnodarbinātas personas.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Lai palielinātu ESIF ietekmi uz 
nodarbinātību, investīciju projektu atlases 
metodes izvēlē būtu jāņem vērā 
dalībvalstu finanšu tirgu atšķirīgais 
attīstības līmenis un to stabilitāte, kas tieši 
ietekmēs dalībvalstu spēju izmantot ESIF 
līdzekļus. Tas nodrošinās finanšu līdzekļu 
sadali Eiropas Savienībā, tostarp finanšu 
krīzes visvairāk skartajās valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Komisijai nevajadzētu ņemt vērā 
dalībvalstu finansiālo iemaksu ESIF, 
tostarp iespējamo līdzdalību investīciju 
platformās, kad tā noteiks fiskālo
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pielāgošanu kā preventīvu vai korektīvu 
Stabilitātes un izaugsmes pakta 
instrumentu. Deficīta atsauces vērtības 
pārsniegšanas gadījumā Komisijai 
nevajadzētu sākt pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanas procedūru, ja šo 
pārsniegumu ir izraisījusi tikai minētā 
iemaksa un ja tas ir neliels un ir 
sagaidāms, ka tas būs īslaicīgs. Tāpat arī, 
novērtējot deficīta atsauces vērtības 
pārsniegumu, nevajadzētu sākt nekādu 
procedūru, ja šo pārsniegumu ir 
izraisījusi tikai iemaksa ESIF.

Or. en

Pamatojums

Lai pēc iespējas palielinātu ESIF labvēlīgo ietekmi uz Eiropas ekonomiku, mums ir jāmudina 
tajā piedalīties pēc iespējas vairāk dalībvalstu. Šajā sakarībā dalībvalstu finansiālajām 
iemaksām, tostarp iemaksām investīciju platformās, nevajadzētu izraisīt pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanas procedūras sākšanu.

Grozījums Nr. 11

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. Šīs pieejas 
elastīgumam vajadzētu maksimāli 
palielināt iespējas piesaistīt investorus 
investīciju jomās, kurām pievēršas ESIF. 
ESIF var izmantot arī tādu projektu 
līdzfinansēšanai, kuri atbilst kritērijiem, 
lai saņemtu atbalstu no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem.

Or. en
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Pamatojums

ESIF būtu jāuzskata par investīciju instrumentu, kas papildina jau pastāvošos Eiropas 
struktūrfondus. Tādēļ, lai pēc iespējas palielinātu abu instrumentu ietekmi, projektu 
līdzfinansēšanai starp ESIF un Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem būtu 
jādarbojas abos virzienos. Saistībā ar ESIF pieejamo finanšu instrumentu, piemēram, 
aizdevumu, izmantošana jo īpaši var palīdzēt īstenot daudzus būtiskus projektus 
struktūrpolitikas ietvaros, kuri tikuši bloķēti publiskā finansējuma trūkuma dēļ.

Grozījums Nr. 12

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 
kontaktpunkts attiecībā uz jautājumiem, 
kas saistīti ar tehnisku atbalstu investīcijām 
Savienībā, kura pieejamība būtu jāveicina 
ar daudzvalodu un vēl vairāk 
decentralizētu pieeju, lai atbalstītu 
efektīvu informācijas izplatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas 
Savienībā un nodrošināt labāku piekļuvi 
finansējumam sabiedrībām, kam ir līdz 
3000 darbinieku, īpašu uzmanību pievēršot 

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas 
Savienībā un nodrošināt labāku piekļuvi 
finansējumam Savienībā dibinātiem 
uzņēmumiem, kuros ir līdz 
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mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju 
("ESIF nolīgums").

3000 darbinieku, īpašu uzmanību pievēršot 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju 
(ESIF nolīgums). ESIF vispārējais mērķis 
ir veicināt un garantēt ilgtspējīgu 
izaugsmi un darbvietu radīšanu 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kas kļūst par ESIF 
nolīguma dalībniecēm, spēj sniegt savu 
ieguldījumu, jo īpaši skaidrā naudā vai EIB 
pieņemamu garantiju formā. Citas trešās 
personas var sniegt savu ieguldījumu tikai 
skaidrā naudā.

3. Dalībvalstis, kas kļūst par ESIF 
nolīguma dalībniecēm, spēj sniegt savu 
ieguldījumu, jo īpaši skaidrā naudā vai EIB 
pieņemamu garantiju formā. Citas trešās 
personas var sniegt savu ieguldījumu tikai 
skaidrā naudā. Komisijai nevajadzētu ņemt 
vērā dalībvalstu finansiālo iemaksu ESIF, 
tostarp iespējamās iemaksas investīciju 
platformās, kad tā noteiks fiskālo 
pielāgošanu saistībā ar Stabilitātes un 
izaugsmes paktā paredzētajiem 
preventīvajiem un korektīvajiem 
pasākumiem. Deficīta atsauces vērtības 
pārsniegšanas gadījumā Komisija 
neuzsāk pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru, ja šo pārsniegumu 
ir izraisījusi tikai minētā iemaksa un ja 
tas ir neliels un ir sagaidāms, ka tas būs 
īslaicīgs. Tāpat arī, novērtējot deficīta 
atsauces vērtības pārsniegumu, netiek 
sākta nekāda procedūra, ja šo 
pārsniegumu ir izraisījusi tikai iemaksa 
ESIF.

Or. en

Pamatojums

Lai pēc iespējas palielinātu ESIF labvēlīgo ietekmi uz Eiropas ekonomiku, mums ir jāmudina 
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tajā piedalīties pēc iespējas vairāk dalībvalstu. Šajā sakarībā dalībvalstu finansiālajām 
iemaksām, tostarp iemaksām investīciju platformās, nevajadzētu izraisīt pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanas procedūras sākšanu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Investīciju komitejas sastāvā ir seši 
neatkarīgi eksperti un rīkotājdirektors. 
Neatkarīgajiem ekspertiem ir attiecīga 
augsta līmeņa tirgus pieredze saistībā ar
projektu finansēšanu, un tos ieceļ Valde 
uz atjaunojamu trīs gadu noteiktu termiņu.

Investīciju komitejas sastāvā ir seši 
neatkarīgi eksperti un rīkotājdirektors. 
Neatkarīgajiem ekspertiem ir attiecīga 
augsta līmeņa tirgus pieredze projektu 
finansēšanā, kā arī pamatīgas zināšanas 
par darba tirgiem, nozarēm un to 
īpatnībām, un tos ieceļ Valde uz 
atjaunojamu trīs gadu termiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) investīcijas nozarēs ar augstu 
darbvietu radīšanas potenciālu, uzmanību 
koncentrējot uz ilgtermiņa un ilgtspējīgu 
ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Ekonomikas un finanšu krīzes rezultātā investīciju apmērs Eiropas Savienībā kopš 2007. gada 
ir nokrities par 15 %, kavējot ekonomikas atveseļošanos un izraisot augstu bezdarba līmeni. 
Tādēļ vienam no galvenajiem Eiropas Stratēģisko investīciju fonda mērķiem vajadzētu būt to 
projektu atbalstīšanai, kuriem ir liels darbvietu radīšanas potenciāls. Tam vajadzētu būt 
vienam no vadošajiem principiem visā regulas priekšlikumā.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 
kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus, lai 
palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, 
kuros EIB veic investīcijas ar ES garantijas 
atbalstu.

4. Ja ir izpildīti visi attiecīgie atbilstības 
kritēriji, dalībvalstis var izmantot Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus, lai 
palīdzētu finansēt atbilstošus projektus, 
kuros EIB veic investīcijas ar ES garantijas 
atbalstu. ESIF var izmantot arī tādu 
projektu līdzfinansēšanai, kuri atbilst 
kritērijiem, lai saņemtu atbalstu no 
Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem.

Or. en

Pamatojums

ESIF būtu jāuzskata par investīciju instrumentu, kas papildina jau pastāvošos Eiropas 
struktūrfondus. Tādēļ, lai pēc iespējas palielinātu abu instrumentu ietekmi, projektu 
līdzfinansēšanai starp ESIF un Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem būtu 
jādarbojas abos virzienos. Saistībā ar ESIF pieejamo finanšu instrumentu, piemēram, 
aizdevumu, izmantošana jo īpaši var palīdzēt īstenot daudzus būtiskus projektus 
struktūrpolitikas ietvaros, kuri tikuši bloķēti publiskā finansējuma trūkuma dēļ.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) radīto darbvietu skaita, kvalitātes un 
ilgtspējas novērtējumu;

Or. en


