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Grozījums Nr. 45
Csaba Molnár

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, jo īpaši 
enerģētikas infrastruktūras jomā.
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, kas bijis īpaši smags 
konkrētās dalībvalstīs, palēnina 
ekonomisko atveseļošanos un negatīvi 
ietekmē darbvietu radīšanu, ilgtermiņa 
izaugsmes perspektīvas un konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Christian Ehler

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 

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
novedusi pie investīciju apjoma, kā arī 
zināšanu un valorizācijas 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 



PE551.907v01-00 4/166 AM\1053517LV.doc

LV

vietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes 
perspektīvas un konkurētspēju.

ietekmē darbvietu radīšanu, ilgtermiņa 
izaugsmes perspektīvas un konkurētspēju, 
iespējams, traucējot īstenot stratēģijas 
“Eiropa 2020” uzdevumus un mērķus 
attiecībā uz gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Gunnar Hökmark

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 privāto
investīciju trūkuma, kas varētu veicināt 
konkurētspēju un jaunas darbvietas. 
Investīciju samazināšanās ir saistīta ar 
nestabilām publiskajām finansēm, parāda 
sloga palielināšanos un augstām procentu 
likmēm, kādēļ rodas zema izaugsme un
tirgus nenoteiktība par ekonomikas 
nākotni. Publisko finanšu stabilizēšana, 
kur tā ir panākta, nodrošināja zemākas 
procentu likmes un lēnu, bet 
nepietiekamu investīciju palielināšanos. 
Nepieciešams palielināt interesi par 
investīcijām Eiropas uzņēmējdarbībā, 
jaunos uzņēmumos, kā arī vispāratzītās
un augošās nozarēs, kā arī modernas 
zināšanu ekonomikas infrastruktūrā. 
Investīcijas pētniecībā, zinātnē un 
attīstībā ir būtiskas, lai uzlabotu Eiropas
konkurētspēju.

Or. en
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Grozījums Nr. 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 fiskālajiem 
ierobežojumiem un stingrības politikas, 
kas uzlikta dalībvalstīm, kuras ir 
samazinājušas kopējo pieprasījumu un 
palielinājušas investīciju trūkumu sakarā 
ar tirgus nenoteiktību par to ekonomikas 
nākotni un fiskālajiem ierobežojumiem 
dalībvalstīm. Šis investīciju trūkums, jo 
īpaši tajās dalībvalstīs, ko vairāk skārusi 
krīze, palēnina ekonomisko atveseļošanos 
un negatīvi ietekmē darbvietu radīšanu, 
ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas un 
konkurētspēju.

Or. it

Grozījums Nr. 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 

(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 krīzes vairāk skartie 
reģioni, cieš no investīciju trūkuma sakarā 
ar tirgus nenoteiktību par tās ekonomikas 
nākotni un fiskālajiem ierobežojumiem 
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investīciju trūkums palēnina ekonomisko 
atveseļošanos un negatīvi ietekmē darba 
vietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes 
perspektīvas un konkurētspēju.

dalībvalstīm. Šis investīciju trūkums 
palēnina ekonomisko atveseļošanos un 
negatīvi ietekmē darbvietu radīšanu, 
ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas un 
konkurētspēju. Investīcijas ir svarīgs 
aspekts, kas ne tikai veicina strauju 
ekonomikas un sociālo atveseļošanos no 
krīzes, bet arī veicina vairāk un labāku 
darbvietu radīšanu visā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 taupības politiku, 
tostarp zemākām algām un publiskajiem 
izdevumiem, kas mazināja kopējo 
pieprasījumu un palielināja tirgus 
nenoteiktību par tās ekonomikas nākotni,
un no fiskālajiem ierobežojumiem, kas 
noteikti dalībvalstīm atbilstoši Stabilitātes 
un izaugsmes pakta noteikumiem, kā arī 
no ECB nevēlēšanās apņēmīgi iejaukties 
publiskajos obligāciju tirgos. Šis 
investīciju trūkums palēnina ekonomisko 
atveseļošanos un negatīvi ietekmē
darbvietu radīšanas un ilgtermiņa 
izaugsmes perspektīvas un konkurētspēju.

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Csaba Molnár

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, vienlaikus ņemot vērā 
šādas politikas sociālo dimensiju. 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. 52
Aldo Patriciello

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 galvenie 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.
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Or. it

Grozījums Nr. 53
Gunnar Hökmark

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. Lai uzlabotu Eiropas 
konkurētspēju un sekmētu nepieciešamo 
tirgus noteiktību, stabilas publiskās 
finanses un strukturālās reformas ir 
priekšnoteikumi, lai investīcijas Eiropā 
atgrieztos pie tiem nepieciešamajiem 
līmeņiem. Jāatbrīvojas no regulējuma, 
kas kavē vai aizkavē investīcijas, lai 
atvērtu iekšējo tirgu investīcijām un lai 
nodrošinātu, ka finanšu tirgi un Eiropas 
bankas var nodrošināt likviditāti, tirgus 
veidošanu un aizdevumus, ar ko finansēt 
nepieciešamās investīcijas. 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. 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai (2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai 
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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.

lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 
investīciju trūkums. Investīciju 
stimulēšanas nepieciešamie 
priekšnoteikumi ir pasākumi, kas var 
palīdzēt izveidot labvēlīgas attīstības loku, 
kurā investīciju projekti palīdz veicināt 
nodarbinātību un pieprasījumu un noved 
pie izaugsmes potenciāla ilgstoša 
pieauguma.

Or. it

Grozījums Nr. 55
Edouard Martin

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. Publisko finanšu 
atjaunošana būs iespējama tikai tādā 
gadījumā, ja būs nodrošināts atbalsts 
pasākumiem un investīcijām, kas veicina 
nodarbinātību un pieprasījumu un noved 
pie izaugsmes potenciāla ilgstoša 
pieauguma.

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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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. Jauni investīciju 
projekti palīdz veicināt nodarbinātību un
pieprasījumu un noved pie izaugsmes 
potenciāla ilgstoša pieauguma, vienlaikus 
nodrošinot sociālo un reģionālo kohēziju.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) G20 ar Globālo infrastruktūras 
iniciatīvu ir atzinusi, cik svarīgi ir veikt 
investīcijas pieprasījuma veicināšanā un 
ražīguma un izaugsmes kāpināšanā un ir 
apņēmusies radīt klimatu, kas sekmē 
augstāku investīciju līmeni.

(3) G20 ar Globālo infrastruktūras 
iniciatīvu ir atzinusi, cik svarīgi ir veikt 
investīcijas pieprasījuma veicināšanā un 
ražīguma un izaugsmes kāpināšanā un ir 
apņēmusies radīt klimatu, kas sekmē 
augstāku investīciju līmeni. ESIF būtu 
jāpapildina vispārēja stratēģija, ar ko 
uzlabot investīcijas Eiropā, neaizstājot 
citas investīciju un finanšu struktūras un 
nemazinot Savienības investīcijas zinātnē, 
pētniecībā un izstrādē.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Christian Ehler
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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 veltījusi pūles, lai veicinātu 
izaugsmi, jo īpaši ar iniciatīvām, kas 
noteiktas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko 
izveidoja pieeju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei, un ar Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgadu. Eiropas Investīciju banka
("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, uzsākot 
un veicinot investīcijas Savienībā, daļēji 
tas veikts, palielinot kapitālu 2013. gada 
janvārī. Ir nepieciešama turpmāka rīcība, 
lai nodrošinātu, ka tiek risinātas Savienības 
investīciju vajadzības un ka tirgū pieejamā 
likviditāte tiek izmantota efektīvi un 
novirzīta pamatotu investīciju projektu 
finansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
Savienība ir bijusi atbildīga par 
strukturālajām reformām un fiskālajiem 
ierobežojumiem, kas ir attālinājuši 
ekonomiku no stratēģijas "Eiropa 2020" 
mērķiem. Ir nepieciešama turpmāka rīcība, 
lai nodrošinātu, ka tiek risinātas Savienības 
investīciju vajadzības un ka tirgū pieejamā 
likviditāte tiek izmantota efektīvi un 
novirzīta ekonomikas, sociālajā un vides 
jomā pamatotu investīciju projektu 
finansēšanai.
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tiek izmantota efektīvi un novirzīta 
pamatotu investīciju projektu finansēšanai.

Or. it

Grozījums Nr. 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 bijusi atbildīga par 
strukturālajām reformām un budžeta 
samazinājumiem, kas ekonomiku ir 
novirzījuši no stratēģijas "Eiropa 2020"
mērķiem. Ir nepieciešama rīcība, lai 
nodrošinātu, ka tiek risinātas Savienības 
investīciju vajadzības un ka tirgū pieejamā 
likviditāte tiek izmantota efektīvi un 
novirzīta uz tādu dzīvotspējīgu investīciju 
projektu finansēšanu, kas stiprina sociālo 
un reģionālo kohēziju, radot kvalitatīvas 
darbvietas, kā arī paplašinot un uzlabojot 
dalībvalstu ražošanas bāzi, jo īpaši krīzes 
vairāk skartajās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 
turpmāka rīcība, lai koordinētu politiku 
un instrumentus, kā arī lai nodrošinātu, ka 
tiek risinātas Savienības investīciju 
vajadzības un ka tirgū pieejamā likviditāte 
tiek izmantota efektīvi un novirzīta 
pamatotu investīciju projektu finansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Anne Sander

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, un ieviešot Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgadu. Eiropas Investīciju banka 
("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, uzsākot 
un veicinot investīcijas Savienībā, daļēji 
tas veikts, palielinot kapitālu 2013. gada 
janvārī. Ir nepieciešama turpmāka 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. 63
Kaja Kallas

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 Eiropas Komisijas politikas 
pamatnostādņu kopumu. Šajās politiskajās 
pamatnostādnēs tika aicināts izveidot 
enerģētikas savienību, saistītu digitālo 
vienoto tirgu un mobilizēt "līdz 
EUR 300 miljardiem papildu publiskās un 
privātās investīcijas reālajā ekonomikā 
nākamo trīs gadu laikā", lai stimulētu 
investīcijas darbvietu radīšanas nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Grozījums Nr. 65
Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Eiropas Komisija 2015. gada 
13. janvārī nāca klajā ar paziņojumu1a

par to, kā tā piemēros spēkā esošos 
Stabilitātes un izaugsmes pakta 
noteikumus.

__________________
1a Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai, Reģionu 
komitejai un Eiropas Investīciju bankai 
“Elastīguma vislabākā izmantošana 
saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes 
pakta esošajiem noteikumiem”
(COM(2015)0012).

Or. en

Pamatojums

Norādītajā paziņojumā paskaidrots, kā Komisija piemēro pasludināto labvēlīgo attieksmi pret 
dalībvalstu investīcijām attiecībā uz ESIF operācijām saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes 
paktu, un tādējādi tā ir ļoti būtiska atsauce šajā regulā.

Grozījums Nr. 66
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) ESIF finansēšanai nebūtu jāapdraud 
Savienības pētniecība, zinātne un attīstība 
ne ES, ne valstu līmenī. Mērķim vajadzētu 
būt ES budžeta naudas līdzekļu 
izmantošanai, kas šodien nav vai ir maz 
efektīvs līdzeklis, lai piesaistītu privātās 
investīcijas, un kam ir maza ietekme uz 
konkurētspējas palielināšanu un jaunām 
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inovācijām, kuras vajadzīgas, lai veidotu 
Eiropas līderību.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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. en

Grozījums Nr. 68
Kaja Kallas

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, jo īpaši 
enerģētikas, digitālo un kapitāla tirgu,
uzlabojot normatīvo paredzamību un 
sekmējot uztveres veida maiņu par riska 
uzņemšanās kultūru. ESIF darbam, un 
investīcijām Eiropā kopumā, būtu jāgūst no 
šī papildu darba.

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

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,
samazinot birokrātiju un pazeminot 
administratīvo slogu, nostiprinot vienoto 
tirgu un uzlabojot normatīvo paredzamību.
ESIF darbam, un investīcijām Eiropā 
kopumā, būtu jāgūst no šī papildu darba.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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,
izveidojot patiesi funkcionējošu kapitāla 
tirgus savienību, lai darītu finansējumu 
pieejamu un sasniedzamu neatkarīgi no 
ģeogrāfiskās atrašanās vietas Savienībā,
nostiprinot vienoto tirgu un uzlabojot 
normatīvo paredzamību. ESIF darbam, un 
investīcijām Eiropā kopumā, būtu jāgūst no 
šī papildu darba.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Anne Sander
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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, samazinot 
administratīvās izmaksas, īpaši attiecībā 
uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, un 
uzlabojot normatīvo paredzamību. ESIF 
darbam, un investīcijām Eiropā kopumā, 
būtu jāgūst no šī papildu darba.

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) ESIF būtu jāuzskata par pagaidu un 
vienreizēju instrumentu daudzgadu 
finanšu shēmā laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Carlos Zorrinho

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
divējādam: a) palīdzēt atrisināt grūtības 
saistībā ar produktīvu investīciju Savienībā
finansēšanu un īstenošanu un b)
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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.

nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
maziem uzņēmumiem ar vidēji lielu 
kapitālu, kā arī inovatīviem MVU un 
inovatīviem uzņēmumiem ar vidēji lielu 
kapitālu. Eiropas pašreizējo investīciju 
grūtību pārvarēšanai būtu jāstiprina 
Savienības konkurētspēja, inovācijas 
potenciāls, ekonomikas, sociālā un 
teritoriālā kohēzija un enerģētikas un 
resursu efektivitāte, pārejot uz ilgtspējīgu 
un aprites ekonomiku. Arī gudras 
investīcijas no uzņēmumu tīkliem, 
konsorcijiem un partnerībām varētu būt 
atbilstīgas, lai pastiprinātu kopējo 
efektivitāti reģionālajā, valsts un Eiropas 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Claude Turmes
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
transformējošu investīciju Savienībā
finansēšanu un īstenošanu un nodrošināt 
lielāku piekļuvi finansējumam. Paredzēts, 
ka labums no lielākas piekļuves 
finansējumam jo īpaši būtu jāgūst maziem 
un vidējiem uzņēmumiem, tostarp 
jaunizveidotu uzņēmumu radīšanai un 
jaunu uzņēmumu izdalīšanai no 
pašreizējiem uzņēmumiem universitātēs.
Labums no šādas uzlabotas finansējuma 
pieejamības būtu jāgūst arī maziem 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, kas 
ir uzņēmumi, kuru darbinieku skaits ir līdz
500. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 
pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības
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ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija
un jāatbalsta energoefektivitāte un 
resursu efektivitāte, pārejot uz ilgtspējīgu, 
uz atjaunojamiem energoresursiem 
balstītu aprites ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Martina Werner, Bernd Lange

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: a)
palīdzēt atrisināt grūtības saistībā ar 
produktīvu investīciju Savienībā īstenošanu 
un b) nodrošināt lielāku piekļuvi 
finansējumam. Paredzēts, ka labums no 
lielākas piekļuves finansējumam jo īpaši 
būtu jāgūst maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, maziem uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu, kā arī inovatīviem 
MVU un inovatīviem maziem 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu. Ir arī 
piemēroti attiecināt ieguvumu no šādas 
lielākas piekļuves uz uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu, kas ir uzņēmumi, 
kuru darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības konkurētspēja, 
inovatīvais potenciāls, ekonomikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija un, pārejot 
uz ilgtspējīgu ekonomiku, jāuzlabo 
enerģijas un resursu efektīva 
izmantošana. Turklāt galvenā uzmanība 
jāpievērš mazo un inovatīvo uzņēmumu 
ieguldījumam reindustrializācijā, jo 
īpaši — investējot rūpniecības pievienotās 
vērtības ķēdes digitalizācijā un tādējādi 
palielinot arī Eiropas MVU konkurētspēju 
pasaulē.

Or. de
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Grozījums Nr. 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

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
divējādam: a) palīdzēt atrisināt grūtības 
saistībā ar inovāciju virzītu un produktīvu 
investīciju Savienībā finansēšanu un
īstenošanu un b) nodrošināt lielāku 
piekļuvi finansējumam maziem un 
vidējiem uzņēmumiem un maziem 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, kā 
arī inovatīviem MVU un inovatīviem 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu.
Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 
pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības
konkurētspēja, inovācijas potenciāls, 
ekonomikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija, energoefektivitāte un resursu 
efektivitāte, pārejot uz ilgtspējīgu un 
aprites ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Christian Ehler

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 

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar tādu
produktīvu investīciju Savienībā
finansēšanu un īstenošanu, kas nodrošina 
tūlītēju atbalstu Eiropas ekonomikai, un 
nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam.
Paredzēts, ka labums no lielākas piekļuves 
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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, maziem 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu un 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, 
kuros ir līdz 3000 darbinieku, taču nebūtu 
jāaprobežojas tikai ar šiem uzņēmumu 
veidiem. Eiropas pašreizējo investīciju 
grūtību pārvarēšanai būtu jāveicina 
inovācijas plaisas novēršana Eiropā,
jāstiprina Savienības inovācijas potenciāls,
konkurētspēja, ekonomikas izaugsme un 
nodarbinātība, kā arī ekonomikas, sociālā 
un teritoriālā kohēzija.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz konkrētiem projektu veidiem — jo īpaši ilgtermiņa investīcijām un pētniecības un 
inovācijas darbībām — riska finansējuma pieejamības trūkums ir problēma, ko izjūt visu
veidu uzņēmumi neatkarīgi no to lieluma. ESIF finanšu instrumentu portfelī vērā būtu jāņem 
dažāda veida uzņēmumu atšķirīgās finansējuma vajadzības, lai maksimāli palielinātu privāto 
investīciju piesaisti ESIF ietvaros.

Grozījums Nr. 78
Patrizia Toia

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, 

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
atrisināt grūtības saistībā ar produktīvu 
investīciju Savienībā finansēšanu un
īstenošanu, lai novērstu pašreizējo 
investīciju plaisu starp Savienības 
dalībvalstīm, un nodrošināt lielāku piekļuvi 
finansējumam. Paredzēts, ka labums no 
lielākas piekļuves finansējumam jo īpaši 
būtu jāgūst maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, īpaši inovatīviem 
uzņēmumiem un jaunizveidotiem 
uzņēmumiem. Labums no šādas uzlabotas 
finansējuma pieejamības būtu jāgūst 
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sociālā un teritoriālā kohēzija. uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, kas 
ir uzņēmumi, kuru darbinieku skaits ir līdz 
3000. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 
pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības
inovācijas potenciāls, ekonomikas, sociālā 
un teritoriālā kohēzija.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt

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 finansēšanu un
īstenošanu un nodrošināt lielāku piekļuvi 
finansējumam. Paredzēts, ka labums no 
lielākas piekļuves finansējumam jo īpaši 
būtu jāgūst inovatīviem 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Labums no šādas uzlabotas 
finansējuma pieejamības būtu jāgūst 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, kas 
ir uzņēmumi, kuru darbinieku skaits ir līdz 
3000. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 
pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības
ekonomikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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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 finansēšanu un
īstenošanu un nodrošināt lielāku piekļuvi
finansējumam. Paredzēts, ka labums no 
lielākas piekļuves finansējumam jo īpaši 
būtu jāgūst MMVU un kooperatīviem.
Labumu no šādas uzlabotas finansējuma 
pieejamības varētu gūt uzņēmumi ar 
vidēji lielu kapitālu, kas ir uzņēmumi, 
kuru darbinieku skaits ir līdz 3000, ja 
projekti sekmē kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu, rūpniecisko attīstību un sociālo 
un vides ilgtspēju. Eiropas pašreizējo 
investīciju grūtību pārvarēšanai būtu 
jāstiprina Savienības ekonomikas, sociālā 
un teritoriālā kohēzija.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 finansēšanu un
īstenošanu un nodrošināt lielāku piekļuvi 
finansējumam, pastiprinot sociālo un 
reģionālo kohēziju tādējādi, ka tiek 
radītas kvalitatīvas darbvietas un 
paplašināta un uzlabota dalībvalstu 
ražošanas bāze, jo īpaši krīzes vairāk 
skartajās dalībvalstīs. Paredzēts, ka 
labums no lielākas piekļuves finansējumam 
jo īpaši būtu jāgūst maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Labums no šādas uzlabotas 
finansējuma pieejamības būtu jāgūst 
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uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, kas 
ir uzņēmumi, kuru darbinieku skaits ir līdz 
3000. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 
pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības
ekonomikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Edouard Martin

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 finansēšanu un
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 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, ja to 
pieļauj resursi. Eiropas pašreizējo 
investīciju grūtību pārvarēšanai būtu 
jāstiprina Savienības ekonomikas, sociālā 
un teritoriālā kohēzija.

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

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 finansēšanu un
īstenošanu un nodrošināt lielāku piekļuvi 
finansējumam. Paredzēts, ka labums no 
lielākas piekļuves finansējumam jo īpaši 
būtu jāgūst maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Labums no šādas uzlabotas 
finansējuma pieejamības būtu jāgūst 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, kas 
ir uzņēmumi, kuru darbinieku skaits ir līdz 
3000. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 
pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības
ekonomikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija, kā arī digitālā attīstība.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 finansēšanu un
īstenošanu un nodrošināt lielāku piekļuvi 
finansējumam. Paredzēts, ka labums no 
lielākas piekļuves finansējumam jo īpaši 
būtu jāgūst maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Labums no šādas uzlabotas 
finansējuma pieejamības būtu jāgūst 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, kas 
ir uzņēmumi, kuru darbinieku skaits ir līdz 
3000. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 
pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības
ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija
un enerģētikas un resursu efektivitāte, 
pārejot uz ilgtspējīgu, digitālu un aprites 
ekonomiku.

Or. en
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Grozījums Nr. 85
Pavel Telička, Philippe De Backer

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 finansēšanu un
īstenošanu un nodrošināt lielāku piekļuvi 
finansējumam. Paredzēts, ka labums no 
lielākas piekļuves finansējumam jo īpaši 
būtu jāgūst maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, ātri augošiem uzņēmumiem 
vai uzņēmumiem ar izaugsmes potenciālu, 
tostarp jaunizveidotiem uzņēmumiem.
Labums no šādas uzlabotas finansējuma 
pieejamības būtu jāgūst uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu, kas ir uzņēmumi, 
kuru darbinieku skaits ir līdz 3000. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības ekonomikas, 
sociālā un teritoriālā kohēzija.

Or. en

Grozījums Nr. 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

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

Eiropas pašreizējo investīciju grūtību 
pārvarēšanai būtu jāstiprina Savienības 
ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija 
un jāsasniedz Eiropas mērķi enerģētikas 
un vides jomā 2020., 2030. un 
2050. gadam, lai paātrinātu vispārēju un 
kopīgu pāreju uz zema oglekļa, aprites un 
dalītu ekonomiku.

Or. it

Grozījums Nr. 87
Csaba Molnár

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, kas palīdzētu sasniegt
Savienības politikas mērķus, piemēram, 
samazināt jauniešu bezdarbu.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Claude Turmes
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 stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko, sociālo 
un vides pievienoto vērtību, kas palīdzētu
sasniegt Savienības politikas mērķus, jo 
īpaši Līguma 194. pantu. Šīs investīcijas 
būtu jāveic, bet ne tikai, kopējo interešu 
projektos, kuru mērķis ir pabeigt vienotā 
tirgus izveidi transporta, telesakaru un 
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enerģētikas infrastruktūru, tostarp 
transporta un enerģētikas
starpsavienojumu, un digitālās 
infrastruktūras nozarēs, paplašināt 
atjaunojamās enerģijas un enerģijas un 
resursu efektivitāti, palielināt savu 
konkurētspēju un sekmēt ilgtspējīgu 
attīstību, kā arī izmantot potenciālo 
sinerģiju starp šīm nozarēm; pilsētu un 
lauku attīstības un sociālajās jomās; vides 
un dabas resursu jomā un jomās, kas 
stiprina Eiropas zinātnes un tehnoloģiju 
bāzi un veicina labumu sabiedrībai, kā arī 
labāk izmanto ekonomisko un rūpniecisko 
potenciālu inovācijas, pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības politikas jomās, 
tostarp pētniecības infrastruktūras, 
izmēģinājumu un demonstrējumu objektu 
jomā. ESIF būtu jāuzlabo piekļuve 
finansējumam un uzņēmumu un citu 
struktūrvienību konkurētspēja, īpašu 
uzsvaru liekot uz MVU. ESIF būtu 
jāveicina pāreja uz zaļu, ilgtspējīgu un 
resursu ziņā efektīvu ekonomiku un uz 
ilgtspējīgu darbvietu izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

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, tostarp jāuzlabo ES 
enerģētiskās drošības līmenis, ar augstu 
ekonomisko pievienoto vērtību, kas 
palīdzētu sasniegt Savienības politikas
mērķus.

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Christian Ehler

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, kas palīdzētu sasniegt
Savienības politikas mērķus1a, piemēram, 
bet ne tikai, kopējo interešu projekti, kuru 
mērķis ir pabeigt vienotā tirgus izveidi 
transporta, telesakaru un enerģētikas 
infrastruktūras nozarēs, pilnveidot un 
modernizēt enerģētikas nozari, palielināt 
tās konkurētspēju un uzlabot 
energoapgādes drošību, un jomas, kas 
stiprina Eiropas zinātnes un tehnoloģiju 
bāzi, atbalsta zinātnisko sadarbību starp 
akadēmiskajām aprindām un rūpniecības 
nozari, uzlabo pētījumu rezultātu 
izmantošanu un ieviešanu tirgū, sekmē 
patentēšanu un tehnoloģiju nodošanu un 
veicina labumus sabiedrībai, kā arī labāk 
izmanto ekonomisko un rūpniecisko 
potenciālu inovācijas, pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības politikas jomās, 
tostarp pētniecības infrastruktūras, 
izmēģinājumu un demonstrējumu objektu 
jomā. ESIF būtu jāuzlabo piekļuve 
finansējumam un uzņēmumu un citu 
struktūrvienību konkurētspēja, īpaši 
uzsverot MVU un uzņēmumus ar vidēji 
lielu kapitālu.

__________________
1a Kā cita starpā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (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.), Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembris), 
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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.), un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1287/2013 (2013. gada 
11. decembris), ar ko izveido Uzņēmumu 
un mazo un vidējo uzņēmumu 
konkurētspējas programmu (COSME) 
(2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu 
Nr. 1639/2006/EK (OV L 347, 
20.12.2013., 33. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz visiem ESIF mērķiem, jo īpaši pētniecības un transporta jomā, ir ieviesti noturīgi
un sīki izstrādāti Savienības politikas virzieni. Kas attiecas uz ESIF sīki izstrādātiem 
mērķiem, nav nepieciešamības no jauna izgudrot riteni — fondam būtu jāveicina to politikas 
mērķu sasniegšana, kas noteikti attiecīgajās ES politikas jomās, t. i., attiecinot uz finanšu 
instrumentiem.

Grozījums Nr. 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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, kas palīdzētu sasniegt
Savienības politikas mērķus, piemēram, 
augsta enerģētiskā drošība un labi 
funkcionējošs digitālais vienotais tirgus.
Visām ar ESIF saistītajām darbībām būtu 
jāsaskan ar Savienības politikas 
virzieniem, tostarp kohēzijas politiku, un 
jāpapildina citi attiecīgie ES finanšu 
instrumenti (Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments, 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”, 
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COSME, Eiropas strukturālie un 
investīciju fondi), kā arī citi valsts un 
privātie finansēšanas instrumenti valsts 
un reģionālajā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

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, kas palīdzētu paaugstināt 
Eiropas Savienības elastību, lai 
paātrinātu vispārēju un kopīgu pāreju uz 
zema oglekļa, aprites un dalītu
ekonomiku, un sasniegtu Savienības 
politikas mērķus.

Or. it

Grozījums Nr. 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 publiskās un 
citas stratēģiskās investīcijas ar augstu 
ekonomisko un sociālo pievienoto vērtību, 
kas palīdzētu sasniegt Savienības politikas
mērķus.

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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, kas palīdzētu sasniegt
Savienības politikas mērķus, jo īpaši 
sekmēt vienotā tirgus pabeigšanu 
telesakaru, enerģētikas un preču un 
pakalpojumu jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Anne Sander

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 veicinātu Savienības 
ekonomikas, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un palīdzētu Savienības politikas 
mērķiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Kaja Kallas

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

investīcijas ar augstu ekonomisko
pievienoto vērtību, kas palīdzētu sasniegt
Savienības politikas mērķus. 
Nepieciešamas būtiskas investīcijas 
platjoslas un digitālo pakalpojumu 
infrastruktūrās, lai atbilstu ES politikas
mērķiem digitālajā nozarē, tādēļ ESIF 
būtu īpaši jāpievēršas investīcijām 
telesakaru tīklos.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 vai darbības starp dalībvalsti 
un valsti, uz kuru attiecas Eiropas 
kaimiņattiecību politikas darbības joma, 
tostarp stratēģiskā partnerība, 
paplašināšanās politika un Eiropas 
Ekonomikas zona vai Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācija, vai starp 
dalībvalsti un aizjūras valsti vai teritoriju, 
kā noteikts Līguma par Eiropas
Savienības darbību II pielikumā. 
Investīcijām būtu jānodrošina augsta 
ekonomiskā un sociālā pievienotā vērtība, 
sekmējot kvalitatīvas darbvietas, 
ilgtspējīgu inovāciju, prasmes un augstas 
kvalitātes nodarbinātību, integrējot un 
pabeidzot vienoto tirgu, palielinot ES 
konkurētspēju. Šiem stratēģiskajiem 
projektiem būtu jāgūst labums no 
pozitīviem papildu ieguvumiem, ko rada 
publiskās investīcijas un Eiropas 
strukturālie un investīciju fondi, lai 
sasniegtu Savienības politikas mērķus.

Or. en
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Grozījums Nr. 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) ESIF atbalstītajām investīcijām 
būtu jāveicina Līguma 194. pantu 
1. punkta mērķi, jo īpaši veicinot 
energoefektivitāti, enerģijas ietaupījumus, 
jaunu un atjaunojamu enerģijas veidu 
attīstību, energotīklu starpsavienojumus 
un Savienības stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei, kas 
pieņemta Eiropadomes 2010. gada 
17. jūnija secinājumos. Lai uzlabotu 
Savienības investīciju politikas 
koordināciju, tika pieņemta Regula (ES) 
Nr. 1303/2013 ar vienoto stratēģisko 
satvaru (VSS) ar mērķi veicināt Savienībā 
saskaņotu, līdzsvarotu un ilgtspējīgu 
attīstību. Šī integrētā pieeja būtu attiecīgi 
jāpiemēro darbībām un projektiem, ko 
atbalsta ESIF.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Nodarbinātības un izaugsmes 
stratēģijā “Eiropa 2020” uzsvērts, ka 
spēcīgs un pastāvīgs atbalsts pētniecībai 
un inovācijai rada pareizo iniciatīvu 
turpmākajai atjaunošanai un izaugsmei. 
Lai maksimāli palielinātu ESIF 
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ieguvumus, atbalstot investīcijas 
Savienībā, 10 % no katra projekta vai 
darbības budžeta būtu jāparedz
pētniecības un inovācijas darbībām.

Or. en

Pamatojums

Ir stabili pierādījumi, kas apliecina saistību starp pētniecību, inovāciju un ekonomikas 
attīstību. Tāpēc, lai ESIF izpildītu tā stratēģisko mērķi, regulā jānorāda, ka finansējamie 
projekti konstruktīvi atbalstīs pētniecības un inovācijas darbības.

Grozījums Nr. 100
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ņemot vērā to, ka mazie uzņēmumi 
ar vidēji lielu kapitālu, kas nodarbina līdz 
499 darbiniekiem, un uzņēmumi ar vidēji 
lielu kapitālu, kas nodarbina līdz 
3000 darbinieku, veido novatoriskāko 
uzņēmumu segmentu privātajā sektorā, 
caurmērā radot lielāku skaitu patentu, 
procesa inovāciju un produktu inovāciju, 
kā arī augstākus ienākumus no 
investīcijām, bet joprojām saskaras ar 
līdzīgām problēmām kā MVU attiecībā uz 
piekļuvi finansējumam, ESIF vajadzētu 
pielāgot dažus no saviem finanšu 
produktiem maziem uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu un jo īpaši 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz konkrētiem projektu veidiem — jo īpaši pētniecības un inovācijas darbībām —
riska finansējuma pieejamības trūkums ir problēma, ko izjūt visa veida uzņēmumi neatkarīgi 
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no to lieluma. Tomēr ekonomikas blakusefekts ir vislielākais, kad tā dēvētajiem uzņēmumiem 
ar vidēji lielu kapitālu nav pieejams finansējums, jo tie regulāri ir novatoriskākais uzņēmumu 
segments ES pētniecības un izstrādes uzraudzības ziņojumos. ESIF portfelī īpaši būtu jāņem 
vērā to finansējuma vajadzības.

Grozījums Nr. 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Komisijas paziņojumā 
(COM(2010/0245)) par digitālo 
programmu Eiropai un Komisijas 
paziņojumā (COM(2014/0442)) “Ceļā uz 
plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz 
datiem” ir uzsvērts digitālās nozares 
nozīmīgums, norādot uz to kā ilgtspējīgas 
un kvalitatīvas ekonomiskās izaugsmes 
līdzekli, turklāt tajā uzsvērta 
nepieciešamība izveidot 
pamatnosacījumus tās attīstībai. Lai 
izmantotu šo iespēju, īpaša uzmanība ir 
jāpievērš investīcijām digitālajā jomā un 
digitālās jomas pamatnosacījumiem, daļu 
no piešķirtajām garantijām asignējot 
investīcijām tīklos un prasmēs, nodrošinot 
tehnisko palīdzību, lai izveidotu īpaši 
paredzētas investīciju platformas 
apkopotiem projektiem digitālās attīstības 
jomā, un paplašinot “investīciju 
klauzulu” attiecībā uz digitālās nozares 
investīcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Komisijas paziņojumā 
(COM(2014/0330)) par Eiropas 
enerģētiskās drošības stratēģiju ir 
uzsvērts — lai uzlabotu energoapgādes 
drošību, dalībvalstīm būtu jāpabeidz 
iekšējā enerģijas tirgus tiesību aktu 
transponēšana, jo īpaši attiecībā uz 
nošķiršanas noteikumiem, tostarp 
nodrošinot, ka pārvades sistēmu 
operatori, kurus kontrolē trešo valstu 
struktūrvienības, pilda tās pašas saistības, 
kas noteiktas ES struktūru kontrolētiem 
operatoriem. Tomēr nesenā pieredze, ka 
konkrēti trešo valstu operatori mēģina 
izvairīties no ES tiesību aktu ievērošanas 
ES teritorijā, prasa stingrāk piemērot un 
pastiprināt piemērojamos noteikumus ES 
un dalībvalstu līmenī. To var veicināt 
noteikums, ka ES garantiju ir tiesīgi 
saņemt tikai tie ar gāzi saistītie projekti, 
ko veic gāzes infrastruktūras nozarēs 
dalībvalstīs, kurās ir īstenota faktiska 
īpašumtiesību nodalīšana.

Or. en

Pamatojums

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
guarantee.

Grozījums Nr. 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling
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Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Komisijas paziņojumā 
(COM(2015/0080)) par Enerģētikas 
savienību ir uzsvērts, ka energoefektivitāte 
ir jāuzskata par pilnvērtīgu energoavotu, 
un ir skaidri noteikts, ka ESIF “dod 
iespēju piesaistīt apjomīgas investīcijas 
ēku renovācijai”. Lai izmantotu šo 
iespēju, īpaša uzmanība ir jāpievērš 
energoefektivitātei, daļu no piešķirtajām 
garantijām asignējot energoefektivitātei, 
nodrošinot tehnisko palīdzību, lai 
izveidotu īpaši paredzētas investīciju 
platformas apkopotiem energoefektivitātes 
projektiem, un paplašinot “investīciju 
klauzulu” energoefektivitātes 
investīcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Ņemot vērā nepieciešamību 
nekavējoties atbalstīt Eiropas ekonomiku, 
vienlaikus atzīstot dalībvalstu atbildību 
par ilgtermiņa publisko un privāto 
investīciju sekmēšanu stratēģiski 
politiskas un ekonomiskas nozīmes jomās, 
ESIF būtu jāuzsāk visas savas darbības 
trīs gadu laikā pēc tā stāšanās spēkā, 
vēršot uzmanību uz darbībām, kas rada 
gan tūlītēju ietekmi, gan ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot Eiropas pievienoto vērtību.

Or. en
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Pamatojums

Jāuzsver, ka ESIF ir paredzēts, lai radītu tūlītēju (!) ietekmi uz Eiropas ekonomiku, uzlabojot 
investīciju gaisotni, piesaistot privātās investīcijas un radot darbvietas un ekonomikas 
izaugsmi īstermiņā un vidējā termiņā. Lai gan investīcijām jābūt stratēģiskām perspektīvām 
un saskaņā ar ES politiku un mērķiem konkurētspējas jomā, tām nekādā ziņā nebūtu jāaizstāj 
publikās investīcijas, kas parasti ietilptu tikai dalībvalstu vai reģionu finansiālajā atbildībā.

Grozījums Nr. 105
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11c) Lai nodrošinātu, ka ESIF sasniedz
savu mērķi, ir ļoti svarīgi, lai summa 
vismaz EUR 5 500 000 000 apmērā no 
ESIF tiktu piešķirta EIB finansējumam 
EIF, un tā jāizmanto tieši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem un maziem vidēja 
kapitāla uzņēmumiem, kā arī inovatīviem 
MVU un inovatīviem vidēja kapitāla 
uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams ESIF darbībā ieviest pilnīgi jaunus risinājumus. Pēdējos pāris gados, 
īstenojot programmas „Apvārsnis 2020” un COSME, ir ieviesti vairāki inovatīvi finanšu 
instrumenti, lai nodrošinātu ieguvumu MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, — tos 
patlaban ievieš EIF. EIF darbībā novērotā daudzkāršojošā ietekme ir no 1:18 līdz 1:28, 
turklāt atbilstīgu finansējuma pieprasījumu apjoms ir divas reizes lielāks par piedāvājumu. 
Tādēļ daļa garantijas būtu jāizmanto, lai nostiprinātu un papildinātu sekmīgus esošos 
instrumentus.

Grozījums Nr. 106
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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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 maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu 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 un 
tirgus nepilnības, 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. en

Grozījums Nr. 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler

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 maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu, kas vērsti arī uz 
digitālo attīstību 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. en
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Grozījums Nr. 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī inovatīviem jauniem 
uzņēmumiem 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. it

Grozījums Nr. 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

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 

(12) Daudziem maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu 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 un 
tirgus nepilnības, ļaujot EIB un Eiropas 
Investīciju fondam (EIF) veikt tiešas un 
netiešas pašu kapitāla injekcijas, sniegt 
garantijas kredītu augstas kvalitātes 
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sniedz, tiecoties sasniegt ESIF mērķus. vērtspapīrošanai un citus produktus, ko 
sniedz, tiecoties sasniegt ESIF mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī maziem un/vai 
inovatīviem uzņēmumiem ar vidēji lielu 
kapitālu Savienībā, jo īpaši tajās 
dalībvalstīs, kurās MVU saskaras ar 
lielākām grūtībām attiecībā uz kredīta 
pieejamību, 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 attiecīgā 
gadījumā 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. en

Grozījums Nr. 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Daudziem inovatīviem un strauji 
augošiem uzņēmumiem, tostarp 
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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.

jaunizveidotiem uzņēmumiem 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. en

Grozījums Nr. 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ņemot vērā to, ka radošās nozares 
Eiropā sniedz būtisku ieguldījumu ES 
ekonomikā, radot vairāk nekā 
EUR 550 miljardus pievienotās vērtības 
IKP un nodrošinot 8,3 miljonus pilnas
slodzes darbvietu, ar ESIF saistītajam 
finansējumam būtu jāveicina arī 
investīcijas un izaugsme radošajā un 
kultūras nozarē un jāstiprina Eiropas 
kultūras un radošās nozares, jo īpaši 
jaunizveidotie uzņēmumi, inovatīvie MVU 
un radošie uzņēmumi.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Uzskata, ka galvenais nosacījums, 
lai izveidotu nākotnes Eiropas enerģētikas 
savienību, ir pabeigt integrēta ES iekšējā 
enerģijas tirgus izveidi, kas prasa izstrādāt 
gudru enerģētikas infrastruktūru un 
enerģijas starpsavienojumus. Pilnībā 
atbalsta Eiropadomes 2014. gada 
24. oktobra aicinājumu veikt steidzamus 
pasākumus, lai steidzami un ne vēlāk kā 
2020. gadā nodrošinātu 10 % minimālā 
mērķa sasniegšanu no pašreizējiem 
elektroenerģijas starpsavienojumiem 
vismaz dalībvalstīs, kas vēl nav 
sasniegušas integrācijas minimālo līmeni 
iekšējā enerģijas tirgū. ESIF būtu 
jāpalīdz sasniegt šo Savienības politikas 
mērķi, sekmējot pārrobežu enerģijas 
starpsavienojumu pilnveidošanu, lai 
sasniegtu pārredzama, labi funkcionējoša 
un pilnībā integrēta gāzes un 
elektroenerģijas tirgus pabeigšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un inovatīviem jauniem 
uzņēmumiem būtu jāvirza caur Eiropas 
Investīciju fondu ("EIF"), lai iegūtu tā 
pieredzi šādās darbībās.
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Or. it

Grozījums Nr. 115
Christian Ehler

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 maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un uzņēmumiem ar vidēji 
lielu kapitālu būtu jāvirza caur Eiropas 
Investīciju fondu ("EIF"), lai iegūtu tā 
pieredzi šādās darbībās.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams ESIF darbībā ieviest pilnīgi jaunus risinājumus. Pēdējos pāris gados, 
īstenojot programmas „Apvārsnis 2020” un COSME, ir ieviesti vairāki inovatīvi finanšu 
instrumenti, lai nodrošinātu ieguvumu MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, — tos 
patlaban ievieš EIF. EIF darbībā novērotā daudzkāršojošā ietekme ir no 1:18 līdz 1:28, 
turklāt atbilstīgu finansējuma pieprasījumu apjoms ir divas reizes lielāks par piedāvājumu. 
Tādēļ daļa garantijas būtu jāizmanto, lai nostiprinātu un papildinātu sekmīgus esošos 
instrumentus.

Grozījums Nr. 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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 

(13) ESIF būtu jāizveido Eiropas 
Investīciju bankā, lai gūtu labumu no tās 
pieredzes un gūtajiem sasniegumiem un lai 



AM\1053517LV.doc 47/166 PE551.907v01-00

LV

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.

tā operācijām būtu pozitīva ietekme pēc 
iespējas ātrāk. ESIF finansējuma sniegšana
maziem un vidējiem uzņēmumiem un
maziem uzņēmumiem ar vidēji lielu 
kapitālu būtu jāvirza caur Eiropas 
Investīciju fondu ("EIF") un EIB, lai 
iegūtu tā pieredzi šādās darbībās.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Csaba Molnár

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 darbvietu radīšanu,
ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un 
enerģētisko neatkarību. 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 nepilnības 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. 118
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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 sociālo, vides un 
ekonomisko pievienoto vērtību. Konkrēti, 
ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas
atbalsta ES klimata un enerģētikas mērķu 
sasniegšanu, veicina pienācīgas kvalitātes 
un vietēju nodarbinātību, uzlabo vides 
ilgtspēju, ekonomisko elastīgumu un
ilgtermiņa 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 nepilnības 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. 119
Martina Werner, Bernd Lange

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 būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko, ilgtspējas un 
ekonomisko pievienoto vērtību. Konkrēti, 
ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
veicina ilgtspējīgu vietējo darbvietu
radīšanu, ilgtspējīgu ilgtermiņa izaugsmi 
un konkurētspēju un kas palīdzēs sasniegt 
ES klimata un enerģētikas mērķus.
Atlasot projektus, var izmantot vērtīgu 
pieredzi, kas gūta, veiksmīgi īstenojot 
labus projektus un iniciatīvas, piemēram, 
energoefektivitātes projektus ELENA 
(Eiropas vietējais enerģijas atbalsts) un 
EEIF (Eiropas Energoefektivitātes fonds) 
vai publisko un privāto partnerību
“Nākotnes rūpnīcas” apstrādes 
rūpniecības digitalizācijas jomā. 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 nepilnības 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. de

Grozījums Nr. 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper

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 būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. 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, kā arī mērķus saistībā 
ar digitālo attīstību Eiropā. 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 nepilnības 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. 121
Gunnar Hökmark

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 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību ar labu iespējamību gūt 
ienākumus no investīcijām, lai 
nodrošinātu ilgtspēju un garantētu, ka ES 
finansējums tiek izmantots garantijām, 
nevis zaudējumu segšanai. Konkrēti, ESIF 
būtu jāpievēršas projektiem, kas veicina 
darbvietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 
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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.

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 nepilnības 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. 122
Patrizia Toia

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 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko
pievienoto vērtību. Konkrēti, ESIF būtu 
jāpievēršas projektiem, kas veicina
darbvietu radīšanu, ilgtermiņa izaugsmi un 
konkurētspēju, kā arī inovāciju, jo īpaši 
digitālā vienotā tirgus un digitālās valsts 
pārvaldes jomās. 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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publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

risinot tirgus nepilnības 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. 123
Christian Ehler

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 rada ilgtspējīgas 
darbvietas un veicina īstermiņa, vidēja 
termiņa un ilgtermiņa izaugsmi, kā arī 
konkurētspēju, tostarp izmantojot 
inovāciju un tehnoloģiju attīstību un 
izplatīšanu. ESIF būtu jānodrošina plašs 
klāsts ar finanšu produktiem, tostarp pašu 
kapitāla vērtspapīri, kvazikapitāls, 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 vai produktu, ko nodrošina 
reģionālās un valsts attīstību veicinošas 
bankas, aizstājējam vai izstumt minēto 
finansējumu un produktus, bet tā vietā 
tam vajadzētu būt par katalizatoru 
privātajam finansējumam, risinot tirgus 
nepilnības tā, lai nodrošinātu visefektīvāko 
un stratēģiski pareizāko publiskās naudas 
izlietojumu. Prasībai par konsekvenci ar 
valsts atbalsta principiem būtu jāveicina 
šāds efektīvs un stratēģisks izlietojums.
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Or. en

Pamatojums

Pievienotā vērtība un papildu vērtība ir ESIF darbības galvenie kritēriji — ja vien tie netiks 
nodrošināti, fonds galu galā izstums nozīmīgus finanšu atbalsta pasākumus, kas paredzēti 
reģionālā vai valsts līmenī, lai to vienkārši izmantotu kā politisku dekorāciju Briselē. No tā 
noteikti jāizvairās.

Grozījums Nr. 124
Edouard Martin

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. Ja ESIF kā katalizatora pamatā ir 
publiskie līdzekļi, ir atbilstoši un 
nepieciešami nodrošināt, ka ieguvēji šo 
projektu īstenošanas dēļ ir ne tikai tiešie 
atbalsta saņēmēji, bet arī vietējā 
sabiedrība (attiecībā uz nodarbinātību, 
vidi vai teritorijas plānošanu). 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 nepilnības tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
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izlietojums.

Or. fr

Grozījums Nr. 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 darbvietu radīšanu, 
konkurētspēju un palīdz paaugstināt 
Savienības elastību, lai paātrinātu 
vispārēju un kopīgu pāreju uz zema 
oglekļa, aprites un dalītu ekonomiku. 
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 nepilnības tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar Eiropas pamatnostādnēm 
par valsts atbalstu enerģētikas un vides 
jomā būtu jāveicina šāds efektīvs un 
stratēģisks izlietojums.

Or. it

Grozījums Nr. 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato
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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, ilgtspējīgo un 
ekonomisko pievienoto vērtību. Konkrēti, 
ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas
veicina ilgtspējīgas augstas kvalitātes 
nodarbinātības radīšanu, ilgtermiņa
ilgtspējīgu izaugsmi un konkurētspēju, kas 
palīdzēs sasniegt ES klimata, enerģētikas 
un digitalizācijas programmas mērķus.
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 nepilnības un vēršot 
uzmanību uz projektiem ar augstāku riska 
koeficientu, nekā parasti finansē EIB 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. 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas (14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
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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.

sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko 
vērtību. Konkrēti, ESIF būtu jāpievēršas 
projektiem, kas veicina darbvietu radīšanu, 
ilgtermiņa izaugsmi un konkurētspēju.
ESIF nevajadzētu būt privātā tirgus 
finansējuma aizstājējam.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Anne Sander

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, 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
sniedz augstu sabiedrisko, teritoriālo un 
ekonomisko vērtību. 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, 
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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.

bet tā vietā tam vajadzētu būt par 
katalizatoru privātajam finansējumam, 
risinot tirgus nepilnības 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. 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Atlasot ESIF atbalsta prasībām 
atbilstošus projektus, īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš energoefektivitātei, lemjot 
par projektiem enerģijas ražošanai vai 
enerģijas transportēšanai, būtu jāizvērtē, 
vai mērķi attiecībā uz piegādes drošību 
nevar panākt ilgtspējīgākā un izmaksu 
ziņā efektīvā veidā, samazinot enerģijas 
pieprasījumu, palielinot energoefektivitāti 
vai apmierinot pieprasījumu. Tas 
nodrošinās, ka energoefektivitātes projekti 
konkurē, ievērojot vienlīdzīgus
noteikumus, tostarp līdzvērtīgiem izmaksu 
un ieguvumu analīzes noteikumiem, ar 
projektiem, kuru mērķis ir palielināt 
energoapgādi vai attīstīt jaunas 
infrastruktūras.

Or. en

Pamatojums

2015. gada 25. februāra paziņojumā par Enerģētikas savienību (COM(2015)0080) 
„Pamatstratēģija spēcīgai Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu klimata pārmaiņu politiku” 
norādīts, ka „ir būtiski jāpārskata attieksme pret energoefektivitāti un jāattiecas pret to kā 
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pilnvērtīgu energoresursu. Tirgus modeļa pārskatīšanas ietvaros Komisija nodrošinās, ka 
energoefektivitātei un pieprasījuma puses reakcijai tiek pievērsta tikpat liela uzmanība kā 
ražošanas jaudai”.

Grozījums Nr. 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Atlasot ESIF atbalsta prasībām 
atbilstošus projektus, īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš energoefektivitātei, lemjot 
par projektiem enerģijas ražošanai vai 
enerģijas transportēšanai, būtu jāizvērtē, 
vai mērķi attiecībā uz piegādes drošību 
nevar panākt ilgtspējīgākā un izmaksu 
ziņā efektīvā veidā, samazinot enerģijas 
pieprasījumu vai paaugstinot 
energoefektivitāti. Tas nodrošinās, ka 
energoefektivitātes projekti konkurē, 
ievērojot vienlīdzīgus noteikumus, ar 
projektiem, kuru mērķis ir palielināt 
energoapgādi vai attīstīt jaunu 
infrastruktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Sorin Moisă

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) ESIF būtu jāatbalsta līdzsvarots 
projektu sadalījums visā Savienībā, 
izvairoties no pārmērīgas koncentrācijas 
vienā nozarē vai ģeogrāfiskajā teritorijā.

Or. ro
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Grozījums Nr. 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Atlasot ESIF atbalsta prasībām 
atbilstošus projektus, energoefektivitātes 
un pieprasījuma reakcijas projekti tiek 
apsvērti atbilstoši godīgas konkurences 
nosacījumiem salīdzinājumā ar 
energoapgādes projektiem izmaksu un 
ieguvumu analīzes ziņā.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas paziņojumā „Pamatstratēģija spēcīgai Enerģētikas savienībai ar 
tālredzīgu klimata pārmaiņu politiku” norādīts, ka pret energoefektivitāti jāattiecas kā pret 
pilnvērtīgu energoresursu. Tirgus modeļa pārskatīšanas ietvaros Komisija nodrošinās, ka 
energoefektivitātei un pieprasījuma puses reakcijai tiek pievērsta tikpat liela uzmanība kā 
ražošanas jaudai.

Grozījums Nr. 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Atlasot ESIF atbalsta prasībām 
atbilstošus projektus, īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš energoefektivitātei un 
digitālajiem risinājumiem, lemjot par 
projektiem, būtu jānovērtē, vai mērķus 
attiecībā uz piegādes drošību nevar 
panākt ilgtspējīgākā un izmaksu ziņā 
efektīvā veidā, izmantojot jaunas digitālās 
tehnoloģijas un IKT. Tas nodrošinās, ka 
projekti konkurē, ievērojot vienlīdzīgus
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noteikumus, ar projektiem, kuru mērķis ir 
palielināt energoapgādi vai attīstīt jaunu 
infrastruktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Aldo Patriciello

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) 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. it

Grozījums Nr. 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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 

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. Būtu jāatzīst pat augstāks 
riska profils attiecībā uz pētniecības, 
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skārusi finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto 
tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 
citiem avotiem ar saprātīgiem 
nosacījumiem.

izstrādes un inovācijas projektiem. 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

Pamatojums

Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovācijas darbības ir grūti finansēt brīvi konkurējošā 
tirgū, jo tām ir vairākas īpatnības, kas padara investīcijas šajās jomās atšķirīgas no parastām
investīcijām (t. i., nenoteiktības pakāpe, kas saistīta ar iznākumu, liela daļa pētniecības un 
izstrādes izdevumu koncentrēti cilvēkkapitālā). Tādējādi, lai pārvarētu investīciju plaisu, kas 
apdraud stratēģijā „Eiropa 2020” pausto pētniecības un izstrādes/inovācijas mērķi, būtu 
jāatzīst augstāks riska profils attiecībā uz pētniecības, izstrādes un inovācijas projektiem.

Grozījums Nr. 136
Béla Kovács

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. ESIF būtu jāizmanto, 
ja nav pieejams finansējums no citiem 
avotiem ar saprātīgiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Patrizia Toia



PE551.907v01-00 62/166 AM\1053517LV.doc

LV

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 un papildināmību papildus jau 
pastāvošajām operācijām. ESIF būtu 
jāfinansē projekti visā Savienībā, īpašu 
uzmanību pievēršot projektiem, kuri 
attiecas uz valstīm, ko visvairāk skārusi 
finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto tikai 
tad, ja nav pieejams finansējums no citiem 
avotiem ar saprātīgiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

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, izvairoties no ģeogrāfiskās 
koncentrācijas un sekmējot investīcijas 
reģionos, kuros kapitāla tirgi ir mazāk 
attīstīti, tostarp valstīs, ko visvairāk skārusi 
finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto tikai 
tad, ja nav pieejams finansējums no citiem 
avotiem ar saprātīgiem nosacījumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 139
Christian Ehler

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. ESIF būtu jāizmanto 
tikai tad, ja nav pieejams finansējums no 
citiem avotiem, tostarp no privātajām vai 
publiskajām bankām, no reģionālajām vai 
valsts attīstību veicinošajām bankām, vai 
no EIB, ar saprātīgiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Pievienotā vērtība un papildu vērtība ir ESIF darbības galvenie kritēriji — ja vien tie netiks 
nodrošināti, fonds galu galā izstums nozīmīgus finanšu atbalsta pasākumus, kas paredzēti 
reģionālā vai valsts līmenī, lai to vienkārši izmantotu kā politisku dekorāciju Briselē. No tā 
noteikti jāizvairās.

Grozījums Nr. 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem ar 
augstāku riska–atdeves profilu nekā 
pastāvošajiem EIB un Savienības 
instrumentiem, lai nodrošinātu papildu 
vērtību papildus jau pastāvošajām 
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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.

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 un var apliecināt, ka 
investīcijas sniedz pozitīvu ieguldījumu 
sociālajā un reģionālajā kohēzijā, 
uzlabojot publiskās investīcijas un 
pakalpojumus, kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu, kā arī uzlabojot un paplašinot 
dalībvalstu ražošanas bāzi, jo īpaši krīzes 
vairāk skartajās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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 un jāfinansē riskantākā to 
daļa, lai nodrošinātu papildu vērtību un 
papildināmību papildus jau pastāvošajām 
operācijām. ESIF būtu jāvērš uzmanība uz 
projektu finansēšanu visā Savienībā,
galvenokārt tad, ja investīcija procentos 
no IKP ir būtiski pazeminājusies, tādējādi
investīciju politikā ņemot vērā papildu 
vērtības un augsta riska profila kritērijus.
ESIF būtu jāizmanto tikai tad, ja nav 
pieejams finansējums no citiem avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Uz tirgu balstītiem stimuliem un 
ESIF radītajai papildu vērtībai būtu 
jānodrošina, lai ESIF būtu vērsts uz 
tādiem sociāli un ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem kā 
atjaunojamie energoresursi un 
energoefektivitāte bez jebkādiem 
iepriekšējiem reģionāliem piešķīrumiem, 
jo īpaši lai risinātu lielas investīciju 
vajadzības. Lai nodrošinātu šīs regulas 
vispārējo mērķu sasniegšanu, būtu 
jāsniedz atbilstoša tehniskā palīdzība 
dalībvalstīm, kur finanšu tirgi ir mazāk 
attīstīti. Vienlaikus ESIF vajadzētu būt 
iespējai atbalstīt videi nekaitīgus projektus 
un sniegt labumu nozarēm un 
tehnoloģijām ar lielu izaugsmes 
potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Béla Kovács

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) ESIF jo īpaši būtu jānosaka, kas ir 
“saprātīgi nosacījumi” attiecībā uz 
finansiālās palīdzības sniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Uz tirgu balstītiem stimuliem un 
ESIF radītajai papildu vērtībai būtu 
jānodrošina, lai ESIF būtu vērsts uz 
sociāli un ekonomiski dzīvotspējīgiem 
projektiem bez jebkādiem iepriekšējiem 
nozares vai reģionāliem piešķīrumiem, jo 
īpaši lai risinātu lielas investīciju 
vajadzības un tirgus nepilnības. Lai 
nodrošinātu šīs regulas vispārējo mērķu 
sasniegšanu, būtu jāsniedz atbilstoša 
tehniskā palīdzība dalībvalstīm, kur 
finanšu tirgi ir mazāk attīstīti.

Or. en

Pamatojums

Lai arī nebūtu jānosaka atbilstības kritēriji vai politiskie mērķi, lai sasniegtu ESIF atbalstīto 
projektu ģeogrāfisko līdzsvaru visā Eiropā, tehniskā palīdzība būtu jāsniedz reģioniem un 
dalībvalstīm, kuros finanšu tirgus situācija ir sliktākā, lai nodrošinātu, ka atbilstīgie 
pašreizējo projektu priekšlikumi piekļūst ESIF portfelim.

Grozījums Nr. 145
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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,
bet kas saskaras ar šķēršļiem attiecībā uz 
ieviešanu tirgū. Turklāt tas būtu jāvērš uz 
tirgum tuvām inovācijām, ja ir 
nepieciešams papildu atbalsts, lai 
pārvarētu “nāves ieleju”, kas var ietvert
atbilstošu riska līmeni, tajā pašā laikā 
pildot konkrētas prasības ESIF finansējuma 
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saņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Christian Ehler

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,
kā arī diskontējamas, ievērojot ESIF 
produkta portfeļa piedāvātos 
nosacījumus. Ar ESIF saistītajam vidējam 
projekta riskam būtu jābūt augstākam 
nekā tam, kas saistīts ar jebkuru citu ES 
pieejamu investīciju portfeli.

Or. en

Pamatojums

Pievienotā vērtība un papildu vērtība ir ESIF darbības galvenie kritēriji — ja vien tie netiks 
nodrošināti, fonds galu galā izstums nozīmīgus finanšu atbalsta pasākumus, kas paredzēti 
reģionālā vai valsts līmenī, lai to vienkārši izmantotu kā politisku dekorāciju Briselē. No tā 
noteikti jāizvairās. ESIF pievienotā vērtība galvenokārt ir tās augstākajā vidējā riska portfelī.

Grozījums Nr. 147
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) ESIF vajadzētu būt piemērotai 
pārvaldes struktūrai, kuras vienīgajam 
uzdevumam vajadzētu būt nodrošināt 
pareizu ES garantijas izmantošanu. Šajā 
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pārvaldes struktūrā būtu jāietilpst Valdei, 
rīkotājdirektoram un Investīciju 
komitejai. Tai nevajadzētu ietekmēt vai 
traucēt lēmumu pieņemšanu Eiropas 
Investīciju bankā vai aizstāt tās pārvaldes 
struktūras. Rīkotājdirektoram vajadzētu 
būt atbildīgam par ESIF pārvaldību 
ikdienā un būtu jāsagatavo Investīciju 
komitejas sanāksmes.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Béla Kovács

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) ESIF jo īpaši būtu jānosaka, kas ir 
“saprātīgi nosacījumi” attiecībā uz 
finansiālās palīdzības sniegšanu un kādi 
faktori ietekmē atbilstošu riska pakāpi, lai 
nodrošinātu tā finanšu līdzekļu taisnīgu 
piešķiršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) ESIF vajadzētu būt piemērotai 
pārvaldes struktūrai, kuras vienīgajam 
uzdevumam vajadzētu būt nodrošināt 
pareizu ES garantijas izmantošanu. Šajā 
pārvaldes struktūrā būtu jāietilpst Valdei, 
rīkotājdirektoram un Investīciju 
komitejai. Tai nevajadzētu ietekmēt vai 
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traucēt lēmumu pieņemšanu Eiropas 
Investīciju bankā vai aizstāt tās pārvaldes 
struktūras. Valdei būtu jānosaka 
investīciju pamatnostādnes, atbilstīgi 
kurām Investīciju komitejai būtu jālemj 
par ES garantijas izmantošanu saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajiem mērķiem. 
Rīkotājdirektoram vajadzētu būt 
atbildīgam par ESIF pārvaldību ikdienā 
un būtu jāsagatavo Investīciju komitejas 
sanāksmes.

Or. en

Pamatojums

Jāpievieno apsvērums par paredzēto pārvaldības struktūru.

Grozījums Nr. 150
Edouard Martin

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai nepieļautu līdzekļu neatbilstošu 
izlietojumu, ir jāievieš brīdināšanas 
mehānisms, lai ziņotu par iespējamiem 
ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem 
attiecīgajā jomā. Šajā ziņā EESK un 
Reģionu komiteja varētu lieliski pildīt 
starpnieku uzdevumu, lai saņemtu 
attiecīgi darba ņēmēju un vietējo 
pašpārvalžu brīdinājumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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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
projektiem ar vidēji lielu kapitālu, būtu 
jāpieņem Investīciju komitejai. Investīciju 
komitejā vajadzētu būt neatkarīgiem 
ekspertiem, kuri ir kompetenti un 
pieredzējuši investīciju projektu jomās.
Investīciju komitejai būtu jāatskaitās ESIF 
Valdei un jābūt pilsoniskās sabiedrības 
platformas labāku investīciju jomā 
uzraudzībā, un tām abām būtu jāuzrauga 
ESIF mērķu izpilde. 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 uzņēmumu ar 
vidēji lielu kapitālu jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

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 

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem 
projektiem ar vidēji lielu kapitālu, būtu 
jāpieņem Investīciju komitejai. Investīciju 
komitejā vajadzētu būt neatkarīgiem 
ekspertiem, kuri ir kompetenti un 
pieredzējuši investīciju projektu jomās
regulā norādītajās nozarēs, kā arī 
Savienības ģeogrāfiskajos tirgos.
Investīciju komitejai būtu jāatskaitās ESIF 
Valdei, kam būtu jāuzrauga atbilstība ESIF 
mērķiem. Lai efektīvi gūtu labumu no EIF 
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projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību
jomās.

pieredzes, ESIF būtu jāatbalsta finansējums 
EIF, lai dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu
jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Kaja Kallas

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 
projektiem ar vidēji lielu kapitālu, būtu 
jāpieņem Investīciju komitejai. Investīciju 
komitejā vajadzētu būt neatkarīgiem 
ekspertiem, kuri ir kompetenti un 
pieredzējuši projektu strukturēšanas un 
projektu finansēšanas, investīciju projektu 
jomās un dažādās tādās nozarēs kā 
pētniecība un izstrāde, enerģētika, 
transports un IKT. 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 uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu
jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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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 
projektiem ar vidēji lielu kapitālu, būtu 
jāpieņem Investīciju komitejai, pienācīgi 
iesaistoties sociālajiem partneriem.
Investīciju komitejā vajadzētu būt 
ekspertiem, kuri ir kompetenti un 
pieredzējuši investīciju projektu jomās un 
tādās jomās kā nodarbinātības politika, 
rūpniecības politika, enerģētika, 
pētniecība un inovācija. Investīciju 
komitejai būtu jāatskaitās ESIF Valdei, 
kam būtu jāuzrauga ESIF mērķu izpilde, 
pienācīgi iesaistoties sociālajiem 
partneriem. 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 uzņēmumu ar vidēji 
lielu kapitālu jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(17) Lēmumi par to, kā izmantot ESIF 
atbalstu infrastruktūrai un lieliem 
projektiem ar vidēji lielu kapitālu, būtu 
jāpieņem Investīciju komitejai. Investīciju 
komitejā vajadzētu būt neatkarīgiem 
ekspertiem, kuri ir kompetenti un 
pieredzējuši investīciju projektu jomās un 
regulā minēto nozaru jomās, un kurus pēc 
uzklausīšanas ir apstiprinājis Eiropas 
Parlaments. Investīciju komitejai būtu 
jāatskaitās ESIF Valdei, kam būtu 
jāuzrauga atbilstība ESIF mērķiem. Lai 
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projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību
jomās.

efektīvi gūtu labumu no EIF pieredzes, 
ESIF būtu jāatbalsta finansējums EIF, lai 
dotu iespēju EIF veikt individuālus 
projektus mazo un vidējo uzņēmumu un 
inovatīvu jaunu uzņēmumu jomās.

Or. it

Grozījums Nr. 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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 
projektiem ar vidēji lielu kapitālu, 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 uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu
jomās. Investīciju komitejas pieņemtajiem 
lēmumiem jābūt brīviem no jebkādas 
nepiemērotas iejaukšanās, lai nodrošinātu 
tās pilnīgu neatkarību, kam ir galvenā 
nozīme, lai saglabātu ieguldītāju uzticību.

Or. en

Grozījums Nr. 157
João Ferreira

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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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 
projektiem ar vidēji lielu kapitālu, būtu 
jāpieņem Investīciju komitejai. Investīciju 
komitejā vajadzētu būt neatkarīgiem 
ekspertiem, kuri ir kompetenti un 
pieredzējuši investīciju projektu jomās, 
tostarp nodarbinātības, sociālo lietu un 
vides jomās, un iekļaujot zinātnisko 
aprindu pārstāvjus. 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 mikrouzņēmumu, mazo un 
vidējo uzņēmumu un mazu uzņēmumu ar 
vidēji lielu kapitālu jomās.

Or. pt

Grozījums Nr. 158
Sorin Moisă

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Valdei būtu jānosaka pārredzami 
kritēriji attiecībā uz projektu portfeļu 
sagatavošanu un pēc tam projektu atlasi 
finansējuma saņemšanai ar mērķi 
nodrošināt investīciju līdzsvarotu 
sadalījumu visā Savienībā.

Or. ro

Grozījums Nr. 159
Kaja Kallas
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Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Valdes un Investīciju komitejas 
pārredzamības, pārskatatbildības un 
neatkarības nolūkā būtu jāpieņem un 
jāīsteno interešu konflikta novēršanas 
sistēma.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai nodrošinātu, ka šajā regulā 
paredzētie mērķi ir sasniegti un ir panākts 
projektu plašs ģeogrāfiskais tvērums 
Savienībā, būtu jāsniedz tehniskā 
palīdzība dalībvalstīm, kurās kapitāla tirgi 
ir mazāk attīstīti, salīdzinot ar citām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Christian Ehler

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 

(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 
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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.

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 vismaz
EUR 315 000 000 000 investīcijas 
Savienībā trīs gadu laikposmā, sākot no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas. Garantijas, 
kas piesaistītas projektiem, kuri ir pabeigti 
bez garantijas prasījuma, ir pieejami jaunu 
operāciju atbalstīšanai garantijas 
pieejamības periodā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā nepieciešamību nekavējoties atbalstīt Eiropas investīciju gaisotni, nevajadzētu 
kavēties ar līgumu parakstīšanu ESIF kontekstā. Protams, atbalsta saņemšanai būtu jāatlasa
tikai patiesi atbilstīgi projekti.

Grozījums Nr. 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 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 
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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.

operāciju atbalstīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Atzīts, ka investīcijas 
energoefektivitātē līdz 2020. gadam radīs 
līdz 2 miljoniem darbvietu un, iespējams, 
līdz 2030. gadam vēl 2 miljonus darbvietu. 
Efektivitāte ir arī viena no nedaudzajām 
ekonomikas nozarēm, kurā iepriekš ir 
sasniegts piesaistes īpatsvars, kas 
pārsniedz 15. Lai nodrošinātu, ka ESIF 
pilda savu mērķi piesaistīt privātas 
investīcijas, nodrošināt darbvietas,
veicināt stabilu ekonomikas attīstību un 
samazināt makroekonomisko 
nelīdzsvarotību, ir svarīgi, ka summa, kas 
līdzvērtīga EUR 5 000 000 000, no ESIF 
tiek piešķirta īpaši izveidotam 
energoefektivitātes fondam.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato
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Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Eiropas Komisija 2015. gada 
13. janvārī nāca klajā ar paziņojumu par 
to, kā tā piemēros spēkā esošos 
Stabilitātes un izaugsmes pakta 
noteikumus. Valsts līdzfinansējums ESIF 
atbalstītajām darbībām, tostarp pārejas 
periodā, atbilst elastīgumam saskaņā ar 
Stabilitātes un izaugsmes pakta spēkā 
esošajiem noteikumiem, kā norādīts 
Komisijas 2015. gada 13. janvāra 
paziņojumā, atbilstoši tajā iekļautajiem 
nosacījumiem un ierobežojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai Eiropas iedzīvotājiem
nodrošinātu pārskatatbildību, no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas Komisijai 
būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei gada ziņojums, kurā ietverts 
neatkarīgs novērtējums par ES garantijas 
izmantošanu un par šajā regulā noteikto 
vispārējo mērķu izpildi, tostarp par 
privātā kapitāla mobilizēšanu, kā arī 
novērtējums par ESIF radīto papildu
vērtību, par ESIF atbalstīto operāciju 
riska profilu, par ESIF makroekonomisko 
ietekmi, tostarp tā ietekmi uz izaugsmi un 
nodarbinātību, par EIKC sniegtajiem 
pakalpojumiem un par ESIF un EIKC 
mērķu izpildi. Attiecīgā gadījumā 
ziņojumam būtu jāpievieno priekšlikums 
Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs 
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regulas grozīšanu. EIB sadarbībā ar EIF 
reizi pusgadā būtu jāziņo Eiropas 
Komisijai, Eiropas Parlamentam un 
Padomei par EIB un EIF finansēšanas, 
investīciju operācijām un zaudējumiem, 
kas radušies, īstenojot ESIF darbības.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pārredzamību un likumdevēja veiktas pārbaudes
atbilstošu līmeni, ziņošanai ir galvenā nozīme, lai nodrošinātu ESIF netraucētu īstenošanu.

Grozījums Nr. 166
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Lai nodrošinātu, ka ESIF izpilda 
savu mērķi, ir ļoti svarīgi, lai summa, kas 
līdzvērtīga EUR 5 000 000 000, no ESIF
tiktu piešķirta EIB finansējumam EIF, un 
tā jāizmanto tieši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu, kā arī inovatīviem 
MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18c) Investīcijas būtu jāvirza uz ES 
rūpnieciskās līderības uzturēšanu un 
turpmāku attīstību inovatīvās ekonomikas 
tehnoloģiju nozarēs, kas nodrošina vietēju 
darbvietu radīšanu, ES ražošanas jaudas 
saglabāšanu un palīdz sasniegt ES 
klimata un enerģijas mērķi, piemēram, 
līderība tehnoloģijās, kas ražo enerģiju no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
piemēram, krasta vējš. Eiropai joprojām ir 
rūpnieciskā līderpozīcija pasaulē vēja, 
fotoelementu un viedtīklu nozarēs. ESIF 
būtu jāatbalsta izaicinājums saglabāt šo 
līderpozīciju nākamajā atjaunojamās 
enerģijas nozares tehnoloģiju attīstības 
posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Aldo Patriciello

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 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. it



AM\1053517LV.doc 81/166 PE551.907v01-00

LV

Grozījums Nr. 169
Claude Turmes, Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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 sasniegtu EUR 315 miljardu 
mērķi iespējami īsākā laikā, valsts 
attīstību veicinošām bankām vai iestādēm 
un investīciju platformām un fondiem ar 
ESIF garantijas atbalstu vajadzētu pildīt 
nozīmīgu uzdevumu, apzinot 
dzīvotspējīgus projektus, attīstot un 
vajadzības gadījumā sasaistot projektus 
un piesaistot potenciālus ieguldītājus.
Šajā saistībā jābūt iespējai izveidot 
makroreģionālas platformas, lai sekmētu 
pārrobežu projektus vai projektu grupu 
dalībvalstīs reģionālā perspektīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Nadine Morano

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, valsts attīstību veicinošām
bankām vai publiskām aģentūrām, kas 
pieder dalībvalstīm vai ko kontrolē 
dalībvalstis, to vietējām pašpārvaldēm 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.
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Or. fr

Grozījums Nr. 171
Gunnar Hökmark

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, valsts attīstību veicinošām
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. Attiecībā uz 
valsts ieguldījumiem ESIF būtu jāievēro 
tie paši noteikumi, kas citās publisko 
izdevumu un investīciju jomās, tiem jābūt 
budžeta politikas prioritātei un tie nedrīkst 
apdraudēt stabilitātes pakta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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, 

(19) Lai dotu iespēju tālākam resursu 
pieaugumam, dalībai ESIF vajadzētu būt 
atvērtai trešām personām, tostarp 
dalībvalstīm, valsts attīstību veicinošām
bankām vai publiskām aģentūrām, kas 
pieder dalībvalstīm vai ko kontrolē 
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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.

dalībvalstis. Trešām personām būtu 
jāsniedz tiešs ieguldījums ESIF un
jāpiedalās ESIF pārvaldības struktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Projektu līmenī trešās personas var 
līdzfinansēt kopā ar ESIF individuālu 
projektu līmenī vai investīciju platformās, 
kas saistītas ar konkrētiem ģeogrāfiskajiem 
vai tematiskajiem sektoriem.

(20) Projektu līmenī trešās personas var 
līdzfinansēt kopā ar ESIF individuālu 
projektu līmenī vai investīciju platformās, 
kas saistītas ar konkrētiem ģeogrāfiskajiem 
vai tematiskajiem sektoriem. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš investīciju 
platformām, kas orientētas uz 
transformatīvām nozarēm ar augstu 
ekonomisko un sabiedrisko pievienoto 
vērtību, un investīciju platformām, kas 
apvieno mazus, ilgtspējīgus un inovatīvus 
projektus, jo īpaši tādus, kurus 
ierosinājuši reģioni, pilsētas un MVU, 
piemēram, tādiem energoefektivitātes 
projektiem kā dzīvojamā fonda renovācija 
un tādiem viedtīklu projektiem kā 
digitālās infrastruktūras modernizācija un 
jauni pakalpojumi iedzīvotājiem, 
pamatojoties uz digitāliem inovatīviem 
rīkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Regulas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Projektu līmenī trešās personas var 
līdzfinansēt kopā ar ESIF individuālu 
projektu līmenī vai investīciju platformās, 
kas saistītas ar konkrētiem ģeogrāfiskajiem 
vai tematiskajiem sektoriem.

(20) Projektu līmenī trešās personas var 
līdzfinansēt kopā ar ESIF individuālu 
projektu līmenī vai investīciju platformās, 
kas saistītas ar konkrētiem ģeogrāfiskajiem 
vai tematiskajiem sektoriem. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš investīciju 
platformām, kas orientētas uz 
transformatīvām nozarēm ar augstu 
ekonomisko un sabiedrisko pievienoto 
vērtību, un investīciju platformām, kas 
apvieno mazus, ilgtspējīgus un inovatīvus 
projektus, jo īpaši tādus, kurus 
ierosinājuši reģioni, pilsētas un MVU, 
piemēram, tādiem energoefektivitātes 
projektiem kā dzīvojamā fonda 
renovācija.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Projektu līmenī trešās personas var 
līdzfinansēt kopā ar ESIF individuālu 
projektu līmenī vai investīciju platformās, 
kas saistītas ar konkrētiem ģeogrāfiskajiem 
vai tematiskajiem sektoriem.

(20) Projektu līmenī trešās personas var 
līdzfinansēt kopā ar ESIF individuālu 
projektu līmenī vai investīciju platformās, 
kas saistītas ar konkrētiem ģeogrāfiskajiem 
vai tematiskajiem sektoriem. Īpašu 
uzmanību pievērš investīciju platformai, 
kas izceļ pievienoto vērtību saistībā ar to 
digitālo virzītāju iespējām, kuras ir visās 
ekonomikas nozarēs, lai palīdzētu sasniegt 
digitālā vienotā tirgus īstenošanas mērķus 
un attīstīt digitālo infrastruktūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 176
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Projektu līmenī trešās personas var 
līdzfinansēt kopā ar ESIF individuālu 
projektu līmenī vai investīciju platformās, 
kas saistītas ar konkrētiem 
ģeogrāfiskajiem vai tematiskajiem 
sektoriem.

(20) Projektu līmenī trešās personas var 
līdzfinansēt kopā ar ESIF individuālu 
projektu līmenī vai investīciju platformās.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams sīkāks skaidrojums, kam tieši jānotiek platformas līmenī un kādā nolūkā.

Grozījums Nr. 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Projektu līmenī trešās personas var 
līdzfinansēt kopā ar ESIF individuālu 
projektu līmenī vai investīciju platformās, 
kas saistītas ar konkrētiem ģeogrāfiskajiem 
vai tematiskajiem sektoriem.

(20) Projektu līmenī trešās personas var 
līdzfinansēt kopā ar ESIF individuālu 
projektu līmenī vai investīciju platformās, 
kas saistītas ar konkrētiem ģeogrāfiskajiem 
vai tematiskajiem sektoriem. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš investīciju 
platformām, kas orientētas uz 
transformatīvām nozarēm ar augstu 
ekonomisko un sabiedrisko pievienoto 
vērtību, un investīciju platformām, kas 
apvieno mazus, ilgtspējīgus un inovatīvus 
projektus, jo īpaši tādus, kurus 
ierosinājuši MVU, piemēram, tādiem 
energoefektivitātes projektiem kā 
dzīvojamā fonda renovācija.
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Or. en

Grozījums Nr. 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Projektu līmenī trešās personas var 
līdzfinansēt kopā ar ESIF individuālu 
projektu līmenī vai investīciju platformās, 
kas saistītas ar konkrētiem ģeogrāfiskajiem 
vai tematiskajiem sektoriem.

(20) Projektu līmenī trešās personas var 
līdzfinansēt kopā ar ESIF individuālu 
projektu līmenī vai investīciju platformās, 
kas saistītas ar konkrētiem ģeogrāfiskajiem 
vai tematiskajiem sektoriem. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš īpaši paredzētām 
investīciju platformām, kas orientētas uz 
transformatīvām nozarēm ar augstu 
ekonomisko un sabiedrisko pievienoto 
vērtību, un investīciju platformām, kas 
apvieno mazus, ilgtspējīgus un inovatīvus 
projektus, jo īpaši tādus, kurus 
ierosinājuši reģioni, pilsētas un MVU, 
tostarp digitālajā nozarē, piemēram, 
ātrgaitas interneta projektiem nolūkā 
samazināt digitālo plaisu.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Christian Ehler

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 

(21) ESIF būtu jāpapildina īstenojamās 
reģionālās, valstu un ES programmas, kā 
arī tradicionālās EIB darbības un jāīsteno 
papildus. Ja ir izpildīti visi attiecīgie 
atbilstības kritēriji, dalībvalstis var 
izmantot Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus, lai palīdzētu finansēt atbilstošus 
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investīciju jomās, kurām pievēršas ESIF. projektus, kas tiek atbalstīti ar ES 
garantiju. Šīs pieejas elastīgumam 
vajadzētu maksimāli palielināt iespējas 
piesaistīt investorus investīciju jomās, 
kurām pievēršas ESIF.

Or. en

Pamatojums

Pievienotā vērtība un papildu vērtība ir ESIF darbības galvenie kritēriji — ja vien tie netiks 
nodrošināti, fonds galu galā izstums nozīmīgus finanšu atbalsta pasākumus, kas paredzēti 
reģionālā vai valsts līmenī, lai to vienkārši izmantotu kā politisku dekorāciju Briselē. No tā 
noteikti jāizvairās.

Grozījums Nr. 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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, trešās personas var sniegt 
līdzfinansējumu kopā ar ESIF 
individuālu projektu līmenī vai investīciju 
platformās attiecībā uz ģeogrāfiskajiem 
vai tematiskajiem sektoriem. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira
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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. Šie projekti 
būtu jāapsver individuālu projektu līmenī, 
pienācīgi iesaistot sociālos partnerus un 
valsts iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Aldo Patriciello

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).
Nolūkā nodrošināt publisko līdzekļu 
efektīvu izmantošanu Komisija sniegs 
turpmākus norādījumus, lai nodrošinātu 
pilnīgu atbilstību konkrētās nozares valsts 
atbalsta noteikumiem, ja projekti daļēji 
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jāfinansē ar publiskajām dotācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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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).
Komisija ir arī paziņojusi, ka tā sniegs 
turpmākus norādījumus par pamatprincipu 
kopumu, lai nodrošinātu publisko līdzekļu 
efektīvu izmantošanu. Prasībai par 
atbilstību valsts atbalsta principiem būtu 
jāveicina ESIF resursu efektīvs 
izlietojums.

Or. en

Pamatojums

Valsts atbalsta principu piemērojamībai ir galvenā nozīme, lai nodrošinātu ESIF sniegtā 
atbalsta atbilstošu izmantošanu.

Grozījums Nr. 185
Kaja Kallas

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Saskaņā arī Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību infrastruktūras un 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(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 
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(pārmērīgas kompensācijas neesamība). 
Komisija ir arī paziņojusi, ka tā sniegs 
turpmākus norādījumus par pamatprincipu 
kopumu, lai nodrošinātu publisko līdzekļu 
efektīvu izmantošanu.

(pārmērīgas kompensācijas neesamība). 
Komisija ir arī paziņojusi, ka tā sniegs 
turpmākus norādījumus par pamatprincipu 
kopumu, lai nodrošinātu publisko līdzekļu 
efektīvu izmantošanu, kuros jāietver 
principi enerģētikas un vides jomā, ko 
Komisija ir jau apstiprinājusi.

Or. it

Grozījums Nr. 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè

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). 
Komisija ir arī paziņojusi, ka tā sniegs 
turpmākus norādījumus par pamatprincipu 
kopumu, lai nodrošinātu publisko līdzekļu 
efektīvu izmantošanu, kuriem jānodrošina 
atbilstība pašreizējiem nozares tiesību 
aktiem par valsts atbalstu to projektu 
īstenošanas jomā, kas paredz daļēju valsts 
un neatmaksājamo finansējumu 
izmantošanu.

Or. it



AM\1053517LV.doc 93/166 PE551.907v01-00

LV

Grozījums Nr. 188
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 189
Renato Soru

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.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Christian Ehler

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 un Komisijai būtu regulāri 
jāizvērtē ESIF atbalstītās darbības, lai 
izvērtētu to nozīmi, rezultātus, ietekmi, kā 
arī to koordināciju un saskaņotību ar 
citiem Savienības politikas virzieniem un 
instrumentiem un lai noteiktu aspektus, 
kas varētu uzlabot turpmākās darbības.
Šādiem izvērtējumiem būtu jāveicina 
pārskatbildība un ilgtspējas analīze.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pārredzamību un likumdevēja veiktas pārbaudes 
atbilstošu līmeni, novērtēšanai un sekojošai ziņošanai ir galvenā nozīme, lai nodrošinātu 
ESIF netraucētu īstenošanu.

Grozījums Nr. 191
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(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, valsts 
attīstību veicinošās bankās un vadošajās 
iestādēs, kas pārvalda Eiropas strukturālos 
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fondus. Tādējādi būtu jāizveido vienots 
piekļuves punkts jautājumiem, kas saistīti 
ar tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā.

un investīciju fondus. Tādējādi būtu 
jāizveido vienots piekļuves punkts 
jautājumiem, kas saistīti ar tehnisku 
atbalstu investīcijām Savienībā, un tas 
būtu attiecīgi jānovirza uz decentralizētām 
struktūrvienībām, kas sniedz tehniskās 
palīdzības atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 192
András Gyürk

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, valsts 
attīstību veicinošās 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, ja 
iespējams, sniedzot decentralizētu 
tehnisko palīdzību.

EIKC kā vienota piekļuves punkta izveide 
un tā sniegtie jaunie pakalpojumi nekādā 
veidā nemainīs pašreizējo tehniskās 
palīdzības programmu mērķi vai 
neietekmēs to kvalitāti vai spējas, pildot 
tām uzticētos uzdevumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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, 
sagatavošanā un apvienošanā visā 
Savienībā, pamatojoties uz 
ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valsts 
attīstību veicinošās bankās, vadošajās 
iestādēs, kas pārvalda Eiropas strukturālos 
un investīciju fondus, un paraugpraksēm 
no tādiem projektiem kā ELENA (Eiropas 
vietējais enerģijas atbalsts), InnovFin (ES 
finansējums novatoriem) un EEIF 
(Eiropas Energoefektivitātes fonds).
Tādējādi būtu jāizveido vienots piekļuves 
punkts jautājumiem, kas saistīti ar tehnisku 
atbalstu investīcijām Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 

(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, valsts 
attīstību veicinošās bankās, sociālo 
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pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus. Tādējādi būtu jāizveido vienots 
piekļuves punkts jautājumiem, kas saistīti 
ar tehnisku atbalstu investīcijām Savienībā.

partneru jomā 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. 195
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai segtu riskus, kas saistīti ar ES 
garantiju EIB, būtu jāizveido garantiju 
fonds. Garantiju fondu būtu jāizveido no 
pakāpeniskiem maksājumiem no 
Savienības budžeta. Garantiju fondam būtu 
turpmāk arī jāsaņem ieņēmumi un 
atmaksājumi no projektiem, kuri gūst 
labumu no ESIF atbalsta un summām, kas 
atgūtas no saistības neizpildījušiem 
parādniekiem, ja garantiju fonds jau ir 
izmaksājis garantiju EIB.

(27) Lai segtu riskus, kas saistīti ar ES 
garantiju EIB, būtu jāizveido garantiju 
fonds. Garantiju fonds būtu jāizveido no 
pakāpeniskiem maksājumiem no 
Savienības budžeta. Garantiju fondam būtu 
turpmāk arī jāsaņem ieņēmumi un 
atmaksājumi no projektiem, kuri gūst 
labumu no ESIF atbalsta un summām, kas 
atgūtas no saistības neizpildījušiem 
parādniekiem, ja garantiju fonds jau ir 
izmaksājis garantiju EIB. Jebkura 
atlīdzība, kas izriet no ESIF darbībām un 
kas pārsniedz Garantiju fonda 
mērķapjomu/vajadzības, tiek ieskaitīta 
attiecīgajās ES budžeta pozīcijās, kas tika 
samazinātas, lai izveidotu ESIF Garantiju 
fondu.

Or. en

Pamatojums

Pārpalikušie atmaksājumi un ieņēmumi, kas pārsniedz ES garantijas mērķapjomu, būtu 
atkārtoti jāievada Savienības vispārējā budžetā un jāpārdala budžeta pozīcijām, kas sākotnēji 
deva ieguldījumu Garantiju fondā.
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Grozījums Nr. 196
Christian Ehler

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrots atbilstoši 8. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 197
Edouard Martin

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. Pieredze saistībā ar tādām 
investīcijām, ko atbalsta ESIF, liecina, ka 
30 % attiecība starp maksājumiem no 
Savienības budžeta un no kopējām 
Savienības garantiju saistībām būtu 
pietiekama.

Or. fr
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Grozījums Nr. 198
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Savienības budžeta ieguldījumu ES 
budžeta Garantiju fondā pakāpeniski 
atļaus Eiropas Parlaments un Padome 
saskaņā ar ikgadējo budžeta procedūru. 
Šim nolūkam budžeta lēmējinstitūcijai 
nepieciešamības gadījumā būtu jāizmanto 
visi pieejamie pārpalikumi vai elastības 
mehānismi un attiecīgie 2014.–2020. gada 
DFS regulas noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments 
nebūtu jāsamazina, lai finansētu Garantiju fondu. Tādējādi Garantiju fonda finansēšanai 
būtu jānorisinās progresīvi, izmantojot gada budžeta procedūru.

Grozījums Nr. 199
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
28.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28b) Ņemot vērā pieaugošo 
nepieciešamību pēc tādām politiskas 
darbības un izdevumu programmām 
Savienības līmenī, kas stimulētu 
ekonomikas izaugsmi un darbvietu 
radīšanu Eiropā, daudzgadu finanšu 
shēma būtu jāpārstrādā pēc tās 
vidusposma pārskata, palielinot 
daudzgadu finanšu shēmas 1.a pozīcijā 
pieejamās rezerves un saistību 
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apropriācijas, lai labāk atspoguļotu 
mainīgās politikas vajadzības un 
attaisnotu Eiropas iedzīvotāju cerības.

Or. en

Pamatojums

J.C. Juncker iniciatīvu atzinīgi vērtē gan Parlaments, gan dalībvalstis — ikviens atzīst, ka 
Savienības līmenī steidzami nepieciešama uz izaugsmi vērsta politika. Vienlaikus Komisijas 
pavisam nepiemērotie priekšlikumi par jaunas iniciatīvas finansēšanu atklāj pašreizējās 
daudzgadu finanšu shēmas pilnīgu neatbilstību. Ja politika jāmaina uz darbvietu un 
izaugsmes radīšanu, tam jāatspoguļojas daudzgadu finanšu shēmā. Tas ir jāpārskata.

Grozījums Nr. 200
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
28.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28b) Lai nodrošinātu iespēju izmantot 
pieejamās rezerves, pārpalikumu un citus 
finansējuma avotus, kā minēts šīs regulas 
8. pantā, atbilstoši daudzgadu finanšu 
shēmas pozīcijām, kas nav 1.a pozīcija, 
budžeta pozīcijas, ar ko izveido Garantiju 
fondu, būtu jāsadala, iedalot 
EUR 3 miljardus Garantiju fonda 
1.a pozīcijā, EUR 5 miljardus 1.b pozīcijā 
un EUR 0,11 miljardus 2. pozīcijā, lai 
nodrošinātu nepieciešamo elastību fonda 
pienācīgai finansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
28.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28c) Garantiju fonda finansēšana gan 
attiecībā uz saistību, gan maksājumu 
apropriācijām būtu jāpārskata saistībā ar 
daudzgadu finanšu shēmas termiņa 
vidusposma pārskatu, kas jāuzsāk 
vēlākais līdz 2016. gada beigām, kā 
paredzēts 2. pantā Padomes 2013. gada 
2. decembra Regulā (ES) Nr. 1311/2013, 
ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

Garantija būs neatsaucama. Tomēr Komisijas priekšlikumi par ESIF finansēšanu ir 
nepiemēroti. Labāks un ilgtermiņa risinājums fonda finansēšanai būtu jāatrod, veicot 
daudzgadu finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatu, īstenojot daudzgadu finanšu 
shēmas ar budžetu nesaistītu pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 202
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
28.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28d) Komisijai daudzgadu finanšu 
shēmas termiņa vidusposma 
pārskatīšanas kontekstā būtu jāizpēta 
iespējas atbilstoši Savienības budžetam 
nodrošināt noturīgu finansējumu ES 
garantijai, tostarp iespēja pielāgot izpildes 
rezervi, kas paredzēta Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 20. un 22. pantā un kas 
atbilstoši aprēķināta, lai atbrīvotu 
neizmantotos līdzekļus. Mazs šīs rezerves 
samazinājums varētu nodrošināt stabilu 
finansējumu ES garantijai, kas piesaistīs 
ieguldītājus un radīs pievienoto vērtību 
Eiropas rūpniecībai (ekonomikai).
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Or. en

Grozījums Nr. 203
Christian Ehler

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 
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"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

Pamatojums

Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments 
nebūtu jāsamazina, lai finansētu Garantiju fondu.

Grozījums Nr. 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

svītrots
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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. 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 

svītrots
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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.

__________________
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
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Grozījums Nr. 206
Edouard Martin

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.).
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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

Grozījums Nr. 207
Claude Turmes
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 

(29) Savienības budžeta ieguldījumu ES 
budžeta Garantiju fondā pakāpeniski 
atļaus Eiropas Parlaments un Padome 
saskaņā ar ikgadējo budžeta procedūru 
līdz 2020. gadam. Šim nolūkam budžeta 
lēmējinstitūcijai nepieciešamības 
gadījumā būtu jāizmanto visi pieejamie 
elastības mehānismi un attiecīgie 2014.–
2020. gada DFS regulas noteikumi, lai 
izmantotu rezerves, drošības rezerves un 
piešķirtos līdzekļus.
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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. en

Grozījums Nr. 208
Martina Werner

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 

(29) Savienības budžeta ieguldījumu ES 
budžeta Garantiju fondā pakāpeniski 
atļaus Eiropas Parlaments un Padome 
saskaņā ar ikgadējo budžeta procedūru 
līdz 2020. gadam. Šim nolūkam budžeta 
lēmējinstitūcijai nepieciešamības 
gadījumā būtu jāizmanto visi pieejamie 
elastības mehānismi un attiecīgie 2014.–
2020. gada DFS regulas noteikumi.



AM\1053517LV.doc 109/166 PE551.907v01-00

LV

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.

__________________
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. 209
Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai daļēji finansētu ieguldījumu no 
Savienības budžeta, pieejamais 

(29) Lai daļēji finansētu ieguldījumu no 
Savienības budžeta, pieejamais 
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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.

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.
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
gadījumā tas aptver tādas darbības kā 
izplatīt izcilību zinātnē, attīstīt viendabīgu 
Eiropas pētniecības telpu, optimizēt katras 
dalībvalsts individuālo stiprību 
pētniecības un inovācijas jomā un 
samazināt atšķirības starp dalībvalstīm. 
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, nekaitējot to 
programmu mērķiem, ko nereplicē ESIF.

__________________ __________________
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 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula
(ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 
11. decembris), ar ko izveido Eiropas 
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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.).

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. 210
Philippe De Backer

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 

(29) Savienības budžeta ieguldījumu ES 
budžeta Garantiju fondā veic pakāpeniski, 
izmantojot ES budžetā piedāvātās dažādās 
iespējas. Prioritārā kārtā ieguldījumu 
finansē no gada pārpalikuma, 
neizmantotajiem līdzekļiem, elastības 
instrumenta un ES budžeta rezervēm.
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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

Pamatojums

Svītrota atsauce uz „Apvārsnis 2020” un EISI budžeta izmantošanu.

Grozījums Nr. 211
Francesc Gambús

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 

(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 
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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.

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, nosakot 
atbilstošo ESIF īpatsvaru projektiem, kas 
veicina jaunizveidotus uzņēmumus, kā arī 
citām ar pētniecību, izstrādi un 
inovācijām saistītām darbībām, lai 
nodrošinātu pievienoto vērtību visos 
gadījumos, kad notiek zināšanu nodošana 
reālajai ekonomikai, jo īpaši gadījumos, 
kas saistīti ar tehnoloģisko un rūpniecisko 
bāzi.

__________________ __________________
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. en
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Grozījums Nr. 212
Hans-Olaf Henkel

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.

(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. Šis samazinājums nebūtu 
jāpiemēro līdzekļiem, kas attiecas uz 
fundamentāliem pētījumu projektiem, 
valsts finansētām pētniecības 
organizācijām un universitātēm. 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.

__________________ __________________
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 
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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.).

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. en

Grozījums Nr. 213
Milan Zver

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, 

(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, 
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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.

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, ja 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta sākotnējie mērķi ilgtermiņā 
gūtu labumu arī no ESIF sasniegumiem.

__________________ __________________
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. en

Grozījums Nr. 214
Anne Sander

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. 
Pārpalikumus atbilstoši Garantiju fonda 
līdzekļu līmenim atmaksā to Eiropas 
programmu budžeta pozīcijās, kurām 
piešķirti ESIF līdzekļi.

__________________ __________________
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.).
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Or. fr

Grozījums Nr. 215
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Lai atbalstītu ES investīciju politiku 
un ESIF darbības, svarīgi, ka pilnībā tiek 
īstenotas citas investīciju virzītas 
programmas, piemēram, 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments, atbilstoši budžetam, kas 
paredzēts DFS regulā, kā arī Regulā (ES) 
Nr. 1291/2013 un Regulā (ES) 
Nr. 1316/2013. Ļoti svarīgi ir turpināt 
veidot zinātnes, pētniecības un 
tehnoloģiju bāzi, uz kuras pamata 
nākotnē var attīstīties inovācija. Tas 
nozīmē, ka paredzētās programmas, ar ko 
finansē fundamentālos un lietišķos 
pētījumus, piemēram, Marijas Kirī 
programma, Eiropas Pētniecības padome, 
Nākotnes un jauno tehnoloģiju 
programma, Pētniecības infrastruktūras 
programma, kā arī ES kopīgie pētījumi, 
no kā labumu gūst universitātes un 
pētniecības organizācijas saskaņā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
rūpnieciskās līderības un sabiedrības 
problēmu mērķiem, būtu pilnībā jāīsteno 
līdz 2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt
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Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Tā kā ar ESIF būtu jāpalīdz 
uzņēmumiem pārvarēt kapitāla trūkumu, 
maz ticams, ka no šīs regulas labumu gūs 
fundamentālie pētījumi vai zinātniskās 
pētniecības projekti agrīnā posmā. Tāpēc 
Komisijai būtu jānodrošina, ka nekādi no 
ES budžeta pārdalītie līdzekļi, netiek 
izņemti no programmām, kas finansē 
šādas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) ESIF būtu jāpalīdz pārvarēt Eiropas 
pašreizējās investīciju grūtības un 
tādējādi jāstiprina Savienības 
ekonomikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija. Tāpēc ieguldījums no 
Savienības budžeta ES Garantiju fondā 
būtu jāpārdala no līdzekļiem, kas nav 
līdzekļi, kuri jau piešķirti kohēzijas 
politikas īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Ņemot vērā daudzgadu saistības, 
kuras paredzētas dažās pašreizējās ES 
programmās, attiecīgā gadījumā visu 
pieejamo elastības mehānismu un 
attiecīgo noteikumu izmantošanai 
atbilstoši 2014.–2020. gada DFS regulai, 
lai finansētu ieguldījumu no Savienības 
budžeta ES Garantiju fonda budžetā, 
jānodrošina šo ES programmu 
finansējuma maksimālā linearitāte, lai 
nodrošinātu to darbību un dzīvotspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 un EIB ar dalībvalstu un 
Eiropas Parlamenta atbalstu būtu 
jāveicina, lai tiktu izveidots pārredzams 
plānojums ar investīcijām piemērotiem 
pašreizējiem un turpmākajiem investīciju 
projektiem Savienībā.
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Or. en

Grozījums Nr. 220
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
piedalīties Eiropas investīciju direktorija 
veidošanā, tostarp sniedzot Komisijai un 
EIB informāciju par investīciju 
projektiem savā teritorijā. Pirms uzsākt 
direktorija veidošanu, Komisijai un EIB 
būtu attiecīgi jāapspriežas ar dalībvalstīm, 
ekspertiem un ieinteresētajām personām 
par principiem un pamatnostādnēm 
attiecībā uz projektiem, kas uzskaitāmi 
direktorijā, kā arī par informācijas 
publicēšanas veidni attiecībā uz 
individuāliem projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Christian Ehler

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.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Plašāks izklāsts par ziņošanas pienākumiem ir pievienots iepriekšējā tekstā.

Grozījums Nr. 222
Kaja Kallas

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 iedzīvotājiem, EIB būtu regulāri 
jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par to, kas paveikts, un par ESIF ietekmi, 
kā arī par tā papildināmību ar citiem 
instrumentiem un programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 iedzīvotājiem, EIB būtu 
jānodrošina līdzvērtīgs sabiedriskās 
apspriešanas un piedalīšanās process tam 
procesam, kas ir spēkā struktūrfondu un 
investīciju saņemšanai, kā arī regulāri 
jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par to, kas paveikts, un par ESIF ietekmi.

Or. it

Grozījums Nr. 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato
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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 iedzīvotājiem, EIB būtu regulāri 
jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
par to, kas paveikts, un par ESIF ietekmi.
Šajā nolūkā reizi pusgadā būtu jāsagatavo 
ziņojums, norādot vismaz,

kādi projekti ir finansēti, izmantotie 
finanšu instrumenti un finansēto projektu 
īstenošanas stāvoklis. Neveiksmīgu 
projektu gadījumā ziņojumā ietver rūpīgu 
situācijas analīzi, norādot iespējamās 
negatīvās sekas uz Garantiju fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(36) Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķus, 
proti, atbalstīt investīcijas Savienībā, 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,
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vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 226
Christian Ehler

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 
tādiem uzņēmumiem, kuros ir līdz 
3000 darbinieku, dažos tirgus nepilnību
gadījumos nevar pietiekami sasniegt
dalībvalstis vienas pašas, 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,

Or. en

Pamatojums

Būtībā daudz var sasniegt dalībvalstu un reģionālajā līmenī — un ESIF nebūtu jāizstumj 
neviens funkcionējošs atbalsta mehānisms valsts vai reģionālajā līmenī.

Grozījums Nr. 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

Regulas priekšlikums
36. apsvērums
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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 
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,

Or. it

Grozījums Nr. 228
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Komisijai un EIB būtu jānoslēdz 
nolīgums, kurā precizēti šajā regulā 
paredzētie nosacījumi attiecībā uz to 
veikto ESIF pārvaldību. Minētajam 
nolīgumam nebūtu jāskar Savienības 
likumdevēja, budžeta lēmējinstitūcijas un 
EIB kompetences, kas paredzētas 
Līgumos, un tādējādi tam būtu jāattiecas 
tikai uz tiem elementiem, kuri pēc savas 
būtības galvenokārt ir tehniski un 
administratīvi un kuri, lai arī nebūtiski, ir 
vajadzīgi ESIF efektīvai īstenošanai. 
Minētais nolīgums, kā arī investīciju 
pamatnostādnes Komisijai būtu jāpieņem 
kā deleģētais akts.
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Or. en

Pamatojums

ESIF nolīgumiem jābūt pilnīgi administratīviem, atstājot iniciatīvas svarīgos elementus 
likumdevēja ziņā. Nolīgumam būtu jāīsteno šie lēmumi. ESIF nolīgums būtu jāpieņem ar 
deleģētu aktu, ļaujot likumdevējam veikt atbilstošu pārbaudi.

Grozījums Nr. 229
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija slēdz līgumu ar Eiropas 
Investīciju banku (EIB) par Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda ("ESIF") 
izveidi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iekļauts turpmākajā tekstā.

Grozījums Nr. 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija slēdz līgumu ar Eiropas 
Investīciju banku (EIB) par Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda ("ESIF") 
izveidi.

Komisija slēdz nolīgumu ar Eiropas 
Investīciju banku (EIB) par Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda ("ESIF") 
izveidi laikposmam no 2015. līdz 
2020. gadam.

Or. en
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Grozījums Nr. 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija slēdz līgumu ar Eiropas 
Investīciju banku (EIB) par Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda ("ESIF") 
izveidi.

Komisija apspriež nolīguma projektu ar 
Eiropas Investīciju banku (EIB) par 
Eiropas Stratēģisko investīciju fonda
("ESIF") izveidi atbilstoši šīs regulas 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido Eiropas Stratēģisko 
investīciju fondu (ESIF), ES garantiju un 
ES Garantiju fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā regulā paredzēti noteikumi 
Komisijai par nolīguma noslēgšanu ar 
EIB attiecībā uz ESIF pārvaldību.
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Or. en

Grozījums Nr. 234
Ivan Jakovčić

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 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju
("ESIF nolīgums").

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas 
Savienībā un nodrošināt labāku un vieglāk 
pieejamu finansējumu uzņēmumiem,
kuros ir līdz 3000 darbinieku, īpašu 
uzmanību pievēršot maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, nodrošinot EIB riska 
uzņemšanās spēju ("ESIF nolīgums").

Or. hr

Grozījums Nr. 235
Carlos Zorrinho

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 mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, nodrošinot EIB riska 
uzņemšanās spēju ("ESIF nolīgums").

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas 
Savienībā, nodrošinot EIB spēju uzņemties 
risku:

– sniedzot ilgtermiņa, produktīvas un 
stratēģiskas investīcijas Savienībā,

– nodrošinot labāku piekļuvi 
finansējumam maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu, jo īpaši inovatīviem 
MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu 
kapitālu, un
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– nodrošinot finansējuma pieejamības 
palielināšanu uzņēmumu tīkliem, 
konsorcijiem un partnerībām, veicinot 
kopējo efektivitāti reģionālajā, valsts un 
Eiropas līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Aldo Patriciello

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 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju
("ESIF nolīgums").

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas 
Savienībā, tostarp projektus starp kādu 
dalībvalsti un trešo valsti, un nodrošināt 
labāku piekļuvi finansējumam 
uzņēmumiem, kuros ir līdz 
3000 darbinieku, īpašu uzmanību pievēršot 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, 
nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju
("ESIF nolīgums").

Or. en

Grozījums Nr. 237
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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 mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, nodrošinot EIB riska 
uzņemšanās spēju ("ESIF nolīgums").

ESIF mērķis ir:
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– atbalstīt stratēģiski transformatīvas 
investīcijas Savienībā, kas sekmē 
ilgtspējīgu ekonomisko darbību ar lielu 
ienesīgumu sociālajā un vides jomā, 
atbilst stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem 
un LESD 194. panta 1. punktam;

– nodrošināt lielāku piekļuvi 
finansējumam maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu, tostarp inovatīviem 
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Sorin Moisă

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 mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, nodrošinot EIB riska 
uzņemšanās spēju ("ESIF nolīgums").

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas visā
Savienībā, nodrošinot EIB spēju uzņemties 
risku:

– sniedzot ilgtermiņa, produktīvas un 
stratēģiskas investīcijas Savienībā un

– nodrošinot lielāku piekļuvi 
finansējumam maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu, jo īpaši inovatīviem 
MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu 
kapitālu.

Or. ro

Grozījums Nr. 239
Kaja Kallas
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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 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju
("ESIF nolīgums").

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas 
Savienībā un nodrošināt labāku piekļuvi 
finansējumam uzņēmumiem, kuros ir līdz 
3000 darbinieku, īpašu uzmanību pievēršot 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
inovatīviem uzņēmumiem, nodrošinot EIB 
riska uzņemšanās spēju ("ESIF nolīgums").

Or. en

Grozījums Nr. 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju
("ESIF nolīgums").

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas 
Savienībā un nodrošināt labāku piekļuvi 
finansējumam uzņēmumiem, kuros ir līdz 
3000 darbinieku, īpašu uzmanību pievēršot 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, 
nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju
("ESIF nolīgums"), ņemot vērā 
jaunizveidotu uzņēmumu, inovatīvu 
tehnoloģisko uzņēmumu un radošo 
uzņēmumu ievērojamās finansējuma 
vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas 
Savienībā un nodrošināt labāku piekļuvi 
finansējumam sabiedrībām, kam ir līdz 
3000 darbinieku, īpašu uzmanību pievēršot 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju
("ESIF nolīgums").

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas 
Savienībā un nodrošināt labāku piekļuvi 
finansējumam uzņēmumiem, kuros ir līdz 
3000 darbinieku, īpašu uzmanību pievēršot
inovatīviem mikrouzņēmumiem, maziem
un vidējiem uzņēmumiem, nodrošinot EIB 
riska uzņemšanās spēju ("ESIF nolīgums").

Or. en

Grozījums Nr. 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, nodrošinot EIB riska 
uzņemšanās spēju ("ESIF nolīgums").

ESIF mērķis ir atbalstīt publiskās un 
stratēģiskās investīcijas Savienībā un 
nodrošināt labāku piekļuvi finansējumam
MMVU un kooperatīviem, nodrošinot EIB 
riska uzņemšanās spēju ("ESIF nolīgums").

Or. en

Grozījums Nr. 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas 
Savienībā un nodrošināt labāku piekļuvi 
finansējumam maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, īpašu uzmanību pievēršot 
inovatīviem jauniem uzņēmumiem, 
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nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju 
("ESIF nolīgums").

nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju 
("ESIF nolīgums").

Or. it

Grozījums Nr. 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju
("ESIF nolīgums").

ESIF mērķis ir atbalstīt investīcijas 
Savienībā, kas veicina konkurētspējīgu un 
ilgtspējīgu izaugsmi nolūkā pārvarēt 
investīciju plaisu starp Savienības 
dalībvalstīm, un nodrošināt labāku piekļuvi 
finansējumam uzņēmumiem, kuros ir līdz 
3000 darbinieku, īpašu uzmanību pievēršot 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī 
inovatīviem uzņēmumiem, 
jaunizveidotiem uzņēmumiem un kopām,
nodrošinot EIB riska uzņemšanās spēju
("ESIF nolīgums").

Or. en

Grozījums Nr. 245
Francesc Gambús

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc ESIF atvieglos finanšu pieejamību 
uzņēmējiem, jo īpaši jauniešiem un 
pirmajai uzņēmējdarbībai, uzsākot savu 
darbību valstīs, kuras vairāk skāris augsts 
bezdarba līmenis.

Or. en
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Grozījums Nr. 246
Ivan Jakovčić

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp valstu attīstības bankas vai 
publiskas aģentūras, kas pieder vai ko 
kontrolē dalībvalstis, un privātā sektora 
vienības.

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp valsts attīstību veicinošas bankas 
vai publiskas aģentūras, kas pieder
dalībvalstīm vai reģionālajām un vietējām 
iestādēm vai ko tās kontrolē, un privātā 
sektora vienības.

Or. hr

Grozījums Nr. 247
Aldo Patriciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp valstu attīstības bankas vai 
publiskas aģentūras, kas pieder vai ko 
kontrolē dalībvalstis, un privātā sektora 
vienības.

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp publiskas aģentūras, kas pieder 
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis, 
un privātā sektora vienības.

Or. it

Grozījums Nr. 248
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp valstu attīstības bankas vai 
publiskas aģentūras, kas pieder vai ko 
kontrolē dalībvalstis, un privātā sektora 
vienības.

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp valsts attīstību veicinošas bankas 
vai publiskas aģentūras, kas pieder
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Nadine Morano

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp valstu attīstības bankas vai 
publiskas aģentūras, kas pieder vai ko 
kontrolē dalībvalstis, un privātā sektora 
vienības.

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp valsts attīstību veicinošas bankas 
vai publiskas aģentūras, kas pieder 
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis, to 
vietējās pašpārvaldes un privātā sektora 
vienības.

Or. fr

Grozījums Nr. 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 2. ESIF nolīgums pirms šīs regulas spēkā 
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dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp valstu attīstības bankas vai 
publiskas aģentūras, kas pieder vai ko 
kontrolē dalībvalstis, un privātā sektora 
vienības.

stāšanās jāapstiprina Eiropas
Parlamentam un tam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp valsts attīstību veicinošas bankas 
vai publiskas aģentūras, kas pieder 
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis, 
un privātā sektora vienības.

Or. it

Grozījums Nr. 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp valstu attīstības bankas vai 
publiskas aģentūras, kas pieder vai ko 
kontrolē dalībvalstis, un privātā sektora 
vienības.

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp valsts attīstību veicinošas bankas 
vai publiskas aģentūras, kas pieder
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas,

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, proti,
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tostarp valstu attīstības bankas vai 
publiskas aģentūras, kas pieder vai ko 
kontrolē dalībvalstis, un privātā sektora 
vienības.

valsts attīstību veicinošas bankas vai 
publiskas aģentūras, kas pieder
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis,
īpaši izveidotas investīciju platformas un 
privātā sektora vienības.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp valstu attīstības bankas vai 
publiskas aģentūras, kas pieder vai ko 
kontrolē dalībvalstis, un privātā sektora 
vienības.

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis, pamatojoties uz ESIF 
nolīgumā izklāstītajiem noteikumiem. Ar 
esošo ieguldītāju piekrišanu ESIF 
nolīgumam var pievienoties arī citas trešās 
personas, tostarp valsts attīstību veicinošas
bankas vai publiskas aģentūras, kas pieder
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis, 
un privātā sektora vienības.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp valstu attīstības bankas vai 
publiskas aģentūras, kas pieder vai ko 
kontrolē dalībvalstis, un privātā sektora 

2. ESIF nolīgumam var pievienoties 
dalībvalstis. Ar esošo ieguldītāju 
piekrišanu ESIF nolīgumam var 
pievienoties arī citas trešās personas, 
tostarp valsts attīstību veicinošas bankas 
vai publiskas aģentūras, kas pieder
dalībvalstīm vai ko kontrolē dalībvalstis, 
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vienības. un privātā sektora vienības. Attiecībā uz 
valsts ieguldījumiem ESIF ievēro tos 
pašus noteikumus, ko citās publisko 
izdevumu un investīciju jomās, tiem jābūt 
budžeta politikas prioritātei, un tie 
neapdraud stabilitātes pakta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar ESIF saistītās darbības ir līgumiski 
saskaņotas un parakstītas trīs gadu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Apmaksu 
un garantijas saistības īsteno pēc minētā 
laikposma.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā nepieciešamību nekavējoties atbalstīt Eiropas investīciju gaisotni, nevajadzētu 
kavēties ar līgumu parakstīšanu ESIF kontekstā. Protams, atbalsta saņemšanai būtu jāatlasa 
tikai patiesi atbilstīgi projekti.

Grozījums Nr. 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja kāda dalībvalsts vēlas papildināt 
ESIF finansējumu, ir jādod tai garantija, 
ka pārskaitītie līdzekļi tiks izmantoti 
projektiem, kas attiecas uz minētās valsts 
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teritoriju.

Or. it

Grozījums Nr. 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija ir pilnvarota Savienības 
vārdā noslēgt ESIF nolīgumu, izmantojot 
deleģēto aktu saskaņā ar 17. pantu, ja 
ESIF nolīgums atbilst šīs regulas 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants

Definīcijas

Tikai šajā regulā paredzētajos nolūkos 
piemēro šādas definīcijas:

a) “valsts attīstību veicinošas bankas vai 
iestādes” ir juridiskas personas, kas veic 
profesionālas finanšu darbības un kam 
dalībvalsts ir piešķīrusi pilnvaras — vai 
nu centrālā, reģionālā vai vietējā 
līmenī —, lai tās īstenotu valsts attīstības 
vai veicināšanas darbības galvenokārt 
nolūkā novērst tirgus nepilnības vai 
neapmierinošu situāciju investīciju jomā;
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b) “investīciju platformas” ir īpašam 
nolūkam paredzēti instrumenti, pārvaldīti 
konti, uz līgumu balstīti līdzfinansēšanas 
vai riska dalīšanas mehānismi vai 
mehānismi, kas izveidoti jebkādā citā 
veidā, ar kuru starpniecību 
struktūrvienības virza finanšu 
ieguldījumu nolūkā finansēt vairākus 
investīciju projektus;

c) “mazie un vidējie uzņēmumi” (MVU) ir 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi, kā noteikts Ieteikumā 
Nr. 2003/361/EK;

d) “mazi uzņēmumi ar vidēji lielu 
kapitālu” ir juridiskas personas, kas 
nodarbina līdz 499 darbiniekiem, kā 
noteikts Komisijas pamatnostādnēs 
C(2014)34/21a;

e) “īpaši izveidots energoefektivitātes 
fonds” ir novatoriska publiskā un privātā 
vai publiskā un publiskā partnerība, kas 
paredzēta energoefektivitātes pasākumu 
sekmēšanai un finansēšanai Eiropas 
Savienības dalībvalstīs, tostarp pilsētu un 
vietējo pašpārvalžu līmenī;

f) “īpaši izveidots MVU fonds” ir 
finansēšanas mehānisms, kas nodrošina 
mikrofinansējumu, parāda un kapitāla 
instrumentus maziem uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu un MVU, tostarp 
jaunizveidotiem uzņēmumiem un jaunu 
uzņēmumu izdalīšanai no pašreizējiem 
uzņēmumiem;

g) “papildu vērtība” ir ESIF atbalsts 
operācijām, ar ko novērš neapmierinošas 
situācijas investīciju jomā un ko šajā 
laikposmā nevarēja veikt ar parastajiem 
EIB instrumentiem bez ESIF atbalsta vai 
tikpat lielā mērā šajā laikposmā ar EIF 
un ES instrumentiem; lai gan ESIF 
atbalstītie projekti vērsti uz darbvietu 
radīšanu un izaugsmi, tiem parasti ir 
augstāks riska profils nekā projektiem, 
kurus atbalsta ar parastām EIB 
operācijām, un ESIF portfelim kopumā ir 
augstāks riska profils nekā pašreizējam 
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investīciju portfelim, ko atbalsta EIB 
saskaņā ar tās parasto investīciju politiku.

__________________
1a Pamatnostādnes par valsts atbalstu, lai 
veicinātu riska finansējuma investīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants

Definīcijas

1. Šajā regulā nosaka šādas definīcijas:

a) “mazie un vidējie uzņēmumi” (MVU) ir 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi, kā noteikts Ieteikumā 
Nr. 2003/361/EK;

b) “mazi uzņēmumi ar vidēji lielu 
kapitālu” ir juridiskas personas, kas 
nodarbina līdz 499 darbiniekiem un kas 
nav MVU;

c) “uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu” ir 
juridiskas personas, kas nodarbina līdz 
3000 darbinieku un kas nav MVU;

d) “papildu vērtība” ir ESIF atbalsts 
operācijām, ar ko novērš:

– tirgus nepilnības vai

– neapmierinošu stāvokli investīciju jomā

un ko nevarēja veikt:

– norādītajā laikposmā vai

– pamatotu apsvērumu dēļ, vai

– tādā pašā apjomā,

izmantojot instrumentus, ko piedāvā:
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– reģionālās attīstību veicinošās bankas,

– valsts attīstību veicinošās bankas,

– komercbankas un

– EIB, ievērojot parasto investīciju 
politiku.

Attiecīgi ES garantiju var kombinēt ar 
pašreizējiem ES finanšu instrumentiem 
vai izmantot, lai papildinātu, paātrinātu 
vai stiprinātu pašreizējos ES finanšu 
instrumentus.

Or. en

Pamatojums

Definīcijas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu dažādus uzņēmumu veidus ar noteiktam mērķim 
paredzētiem finanšu instrumentiem un lai sniegtu juridiski drošu papildu vērtības definīciju.

Grozījums Nr. 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants

Definīcijas

Šajā regulā nosaka šādas definīcijas:

a) “valsts attīstību veicinošas bankas vai 
iestādes” ir juridiskas personas, kas veic 
profesionālu finanšu darbību un kam 
dalībvalsts ir piešķīrusi publiskas 
pilnvaras centrālā, reģionālā vai vietējā 
līmenī īstenot tādas valsts attīstības vai 
veicinošas darbības, kuru mērķis ir 
novērst tirgus nepilnības;

b) “investīciju platforma” ir 
līdzfinansēšanas kārtība, kas izveidota, lai 
finansētu projektus, izmantojot īpašam 
nolūkam paredzētu instrumentu, 
pārvaldītu kontu vai līgumu; investīciju 
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platforma var būt daudzvalstu, reģionāla, 
makroreģionāla (pārgrupējot vairākas 
dalībvalstis, kas ieinteresētas lielos 
projektos konkrētā ģeogrāfiskajā 
teritorijā), valsts (grupējot konkrētus 
investīciju projektus konkrētas dalībvalsts 
teritorijā) vai nozares (apvienojot vairāku 
dalībvalstu līdzekļus vienā nozarē);

c) “papildu vērtība” ir ESIF atbalsts 
operācijām, ar ko novērš tirgus nepilnības 
vai investīciju plaisas un ko šajā 
laikposmā nevarēja veikt ar parastajiem 
EIB instrumentiem bez ESIF atbalsta vai 
tikpat lielā mērā šajā laikposmā ar EIF 
un ES instrumentiem; ESIF 
atbalstītajiem projektiem, lai gan ar tiem 
cenšas radīt darbvietas un izaugsmi,
parasti ir augstāks riska profils nekā 
projektiem, ko atbalsta ar parastajām EIB 
operācijām.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt papildu vērtības jēdzienu un nodrošināt, ka tā atspoguļo arī 
iniciatīvas sākotnējo makroekonomisko virzību un aptver visus tirgus nepilnību veidus. 
Attiecīgi aizdevumu piešķiršanā būtu jāņem vērā arī cikla nosacījumi un investīciju trūkumi, 
lai kur tie rastos visā Eiropā.

Grozījums Nr. 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants

Definīcijas

Tikai šajā regulā paredzētajos nolūkos 
piemēro šādas definīcijas:
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a) “valsts attīstību veicinošas bankas vai 
iestādes” ir juridiskas personas, kas veic 
profesionālas finanšu darbības un kam 
dalībvalsts ir piešķīrusi pilnvaras — vai 
nu centrālā, reģionālā vai vietējā 
līmenī —, lai tās īstenotu valsts attīstības 
vai veicināšanas darbības;

b) “investīciju platformas” ir īpašam 
nolūkam paredzēti instrumenti, pārvaldīti 
konti, uz līgumu balstīti līdzfinansēšanas 
vai riska dalīšanas mehānismi vai 
mehānismi, kas izveidoti jebkādā citā 
veidā, ar kuru starpniecību 
struktūrvienības virza finanšu 
ieguldījumu nolūkā finansēt vairākus 
investīciju projektus;

c) “mazie un vidējie uzņēmumi” (MVU) ir 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi, kā noteikts Ieteikumā 
Nr. 2003/361/EK;

d) “uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu” ir 
juridiskas personas, kas nodarbina līdz 
3000 darbinieku un kas nav MVU;

e) “ESIF nolīgums” ir juridisks 
instruments, ar kuru Komisija un EIB 
paredz nosacījumus, kas attiecībā uz 
ESIF pārvaldību izklāstīti šajā regulā;

f) “EIKC nolīgums” ir juridisks 
instruments, ar kuru Komisija un EIB 
paredz nosacījumus, kas attiecībā uz 
EIKC izveidi izklāstīti šajā regulā;

g) “papildu vērtība” ir ESIF atbalsts 
operācijām, ar ko novērš tirgus nepilnības 
vai neapmierinošas situācijas investīciju 
jomā un ko šajā laikposmā nevarēja veikt 
ar parastajiem EIB instrumentiem bez 
ESIF atbalsta vai tikpat lielā mērā šajā 
laikposmā ar EIF un ES instrumentiem;
lai gan ESIF atbalstītie projekti vērsti uz 
darbvietu radīšanu un izaugsmi, tiem 
parasti ir augstāks riska profils nekā 
projektiem, ko atbalsta ar parastām EIB 
operācijām, un ESIF portfelim kopumā ir 
augstāks riska profils nekā pašreizējam 
investīciju portfelim, ko atbalsta EIB 
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saskaņā ar tās parasto investīciju politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Komisija slēdz nolīgumu ar Eiropas 
Investīciju banku (EIB) par Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda (“ESIF”) 
izveidi atbilstoši šīs regulas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Komisija ir pilnvarota Savienības 
vārdā noslēgt ESIF nolīgumu, izmantojot 
deleģēto aktu saskaņā ar 17. pantu, ja 
ESIF nolīgums atbilst šīs regulas 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

ESIF nolīgumiem jābūt pilnīgi administratīviem, atstājot iniciatīvas svarīgos elementus 
likumdevēja ziņā. Nolīgumam būtu jāīsteno šie lēmumi. ESIF nolīgums būtu jāpieņem ar 
deleģētu aktu, ļaujot likumdevējam veikt atbilstošu pārbaudi. Tas attiecas arī uz grozījumiem.
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Grozījums Nr. 264
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Komisija ir pilnvarota Savienības 
vārdā piekrist vēlākiem grozījumiem 
ESIF nolīgumā, izmantojot deleģētos 
aktus saskaņā ar 17. pantu, ja grozījumi 
ESIF nolīgumā atbilst šīs regulas 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

ESIF nolīgumiem jābūt pilnīgi administratīviem, atstājot iniciatīvas svarīgos elementus 
likumdevēja ziņā. Nolīgumam būtu jāīsteno šie lēmumi. ESIF nolīgums būtu jāpieņem ar 
deleģētu aktu, ļaujot likumdevējam veikt atbilstošu pārbaudi.

Grozījums Nr. 265
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noteikumus, kas reglamentē ESIF 
izveidi kā atsevišķu, skaidri apzināmu un 
pārredzamu garantiju instrumentu un 
atsevišķu kontu, ko pārvalda Eiropas 
Investīciju banka;

a) kārtību attiecībā uz ESIF izveidi, kā arī 
finanšu ieguldījuma, ko sniedz EIB, 
summu un noteikumus, tostarp:

i) noteikumus, ar ko reglamentē to, ka 
ESIF izveido kā atsevišķu, skaidri
identificējamu un pārredzamu garantijas 
mehānismu, kas ir atsevišķs konts, kuru 
pārvalda EIB, un kura operācijas ir 
skaidri nošķirtas no citām EIB 
operācijām;

ii) noteikumus par finanšu ieguldījumu, 
ko EIB sniedz, izmantojot ESIF, un tā 
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summu, kas nav mazāka par 
EUR 5 000 000 000 garantijās vai skaidrā 
naudā;

iii) noteikumus par finansējumu vai 
garantijām, kas EIB, izmantojot ESIF, 
jāsniedz Eiropas Investīciju fondam
(“EIF”), nepārsniedzot 
EUR 5 500 000 000;

iv) noteikumu, ka maksas noteikšana par 
operācijām ar ES garantiju ir saskaņā ar 
EIB vispārējo cenu politiku;

Or. en

Pamatojums

ESIF nolīgumiem jābūt pilnīgi administratīviem, atstājot iniciatīvas svarīgos elementus 
likumdevēja ziņā. Tāpēc attiecīgajiem noteikumiem jābūt daļai no regulas, nevis daļai no 
ESIF nolīguma. Attiecīgi ietverti sīki izstrādāti noteikumi.

Grozījums Nr. 266
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) finanšu ieguldījuma, ko sniedz EIB 
caur ESIF, summu un noteikumus;

b) ESIF pārvaldības kārtību saskaņā ar 
3. pantu, neskarot Eiropas Investīciju 
bankas statūtus, tostarp:

i) Valdes locekļu sastāvu un skaitu 
saskaņā ar šīs regulas 3. pantu;

ii) procedūru rīkotājdirektora un 
rīkotājdirektora vietnieka iecelšanai, viņu 
atalgojumu un darba apstākļus, ievērojot 
tos pašus noteikumus, kas attiecas uz EIB 
personālu, noteikumus un procedūras 
attiecībā uz viņa aizvietošanu amatā un 
par pārskatatbildību;

iii) procedūru Investīciju komitejas 
locekļu iecelšanai un atlaišanai, viņu 
atalgojumam un darba apstākļiem, 
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balsošanas kārtību Investīciju komitejā, 
norādot kvorumu un balsu piešķiršanu 
katram komitejas loceklim, kā arī 
noteikumus par tādu interešu konfliktu 
novēršanu, kas skar Investīciju komitejas 
locekļus;

iv) prasību, ka Valde un Investīciju 
komiteja pieņem savu reglamentu;

Or. en

Pamatojums

ESIF nolīgumiem jābūt pilnīgi administratīviem, atstājot iniciatīvas svarīgos elementus 
likumdevēja ziņā. Tāpēc attiecīgajiem noteikumiem jābūt daļai no regulas, nevis daļai no 
ESIF nolīguma. Attiecīgi ietverti sīki izstrādāti noteikumi.

Grozījums Nr. 267
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – -c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteikumus par finansējumu, ko 
Eiropas Investīciju fondam ("EIF") 
sniedz EIB caur ESIF;

-c) noteikumus attiecībā uz ES garantiju, 
kas ir beznosacījumu, neatsaucama, 
pirmās prasības garantija EIB labā, 
tostarp:

i) sīki izstrādātus noteikumus par ES 
garantijas sniegšanu saskaņā ar 7. pantu, 
tostarp noteikumus par tās segumu, tās 
noteikto segumu attiecībā uz noteiktu 
instrumentu veidu portfeļiem;

ii) prasības, ka atlīdzība par riska 
uzņemšanos tiek sadalīta starp 
ieguldītājiem proporcionāli to attiecīgajai 
riska daļai, uzņemoties risku;

iii) prasības, ka atlīdzība Savienībai un 
maksājumi saistībā ar ES garantiju tiek 
veikti savlaicīgi un tikai reizi gadā, kad 
atlīdzība un zaudējumi no operācijām ir 
savstarpēji ieskaitīti;
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iv) prasības attiecībā uz ES garantijas 
izmantošanu saskaņā ar šīs regulas 
5. pantu, tostarp maksāšanas nosacījumi, 
piemēram, konkrēti termiņi, maksājamo 
summu procenti un nepieciešamie 
likviditātes mehānismi;

v) noteikumus un procedūras saistībā ar 
prasījuma atgūšanu, ko saskaņā ar 
7. panta 4. punktu uztic EIB;

Or. en

Pamatojums

ESIF nolīgumiem jābūt pilnīgi administratīviem, atstājot iniciatīvas svarīgos elementus 
likumdevēja ziņā. Tāpēc attiecīgajiem noteikumiem jābūt daļai no regulas, nevis daļai no 
ESIF nolīguma. Attiecīgi ietverti sīki izstrādāti noteikumi.

Grozījums Nr. 268
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteikumus par finansējumu, ko Eiropas 
Investīciju fondam ("EIF") sniedz EIB caur 
ESIF;

c) summu un noteikumus par finansējumu, 
ko Eiropas Investīciju fondam ("EIF") 
sniedz EIB caur ESIF un kas nav mazāks 
par EUR 5 miljardiem;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ESIF pārvaldības kārtību saskaņā ar d) kārtību, kādā Investīciju komiteja 
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3. pantu, neskarot Eiropas Investīciju 
bankas statūtus;

apstiprina ES garantiju izmantošanu 
atsevišķiem projektiem saskaņā ar šo 
regulu un jo īpaši 2.a pantu;

Or. en

Pamatojums

ESIF nolīgumiem jābūt pilnīgi administratīviem, atstājot iniciatīvas svarīgos elementus 
likumdevēja ziņā. Tāpēc attiecīgajiem noteikumiem jābūt daļai no regulas, nevis daļai no 
ESIF nolīguma. Attiecīgi ietverti sīki izstrādāti noteikumi.

Grozījums Nr. 270
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) sīki izstrādātus noteikumus par ES 
garantijas sniegšanu saskaņā ar 7. pantu, 
tostarp par tās ierobežoto segumu attiecībā 
uz noteiktu instrumentu veidu portfeļiem, 
ES garantijas prasījumiem, kas — izņemot 
iespējamus kapitāla zaudējumus — notiek 
tikai reizi gadā pēc tam, kad peļņa un 
zaudējumi no operācijām ir savstarpēji 
ieskaitīti, un atlīdzību un prasību, ka 
atlīdzība par riska uzņemšanos tiek 
sadalīta starp ieguldītājiem proporcionāli 
to attiecīgajai riska daļai;

e) procedūras, lai iesniegtu investīciju 
priekšlikumus un apstiprinātu 
priekšlikumus par ES garantijas
izmantošanu, tostarp:

i) procedūru projektu nosūtīšanai 
Investīciju komitejai;

ii) prasību, ka procedūra priekšlikumu 
iesniegšanai un apstiprināšanai saistībā 
ar ES garantijas izmantošanu neskar EIB 
noteikumus par lēmumu pieņemšanu, kas 
paredzēti atbilstoši Eiropas Investīciju 
bankas Statūtiem;

iii) noteikumus, kuros precizēti pārejas 
noteikumi saskaņā ar 20. pantu, un jo 
īpaši veids, kā operācijas, ko parakstījusi 
EIB 20. pantā minētajā laikposmā, tiks 
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iekļautas segumā saskaņā ar ES 
garantiju;

Or. en

Pamatojums

ESIF nolīgumiem jābūt pilnīgi administratīviem, atstājot iniciatīvas svarīgos elementus 
likumdevēja ziņā. Tāpēc attiecīgajiem noteikumiem jābūt daļai no regulas, nevis daļai no 
ESIF nolīguma. Attiecīgi ietverti sīki izstrādāti noteikumi.

Grozījums Nr. 271
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) noteikumus un procedūras attiecībā uz 
prasījumu atgūšanu;

f) procedūras, lai iesniegtu investīciju 
priekšlikumus un apstiprinātu 
priekšlikumus par ES garantijas 
izmantošanu, tostarp:

i) procedūru projektu nosūtīšanai 
Investīciju komitejai;

ii) prasību, ka procedūra priekšlikumu 
iesniegšanai un apstiprināšanai saistībā 
ar ES garantijas izmantošanu neskar EIB 
noteikumus par lēmumu pieņemšanu, kas 
paredzēti atbilstoši Eiropas Investīciju 
bankas Statūtiem;

iii) noteikumus, kuros precizēti pārejas 
noteikumi saskaņā ar 20. pantu, un jo 
īpaši veids, kā operācijas, ko parakstījusi 
EIB 20. pantā minētajā laikposmā, tiks 
iekļautas segumā saskaņā ar ES 
garantiju;

Or. en

Pamatojums

ESIF nolīgumiem jābūt pilnīgi administratīviem, atstājot iniciatīvas svarīgos elementus 
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likumdevēja ziņā. Tāpēc attiecīgajiem noteikumiem jābūt daļai no regulas, nevis daļai no 
ESIF nolīguma. Attiecīgi ietverti sīki izstrādāti noteikumi.

Grozījums Nr. 272
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) prasības attiecībā uz ES garantijas 
izmantošanu, tostarp ar konkrētiem 
termiņiem un galvenajiem rezultātu 
rādītājiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sīki izstrādāti noteikumi saistībā ar šo aspektu tekstā iekļauti iepriekš.

Grozījums Nr. 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) prasības attiecībā uz ES garantijas 
izmantošanu, tostarp ar konkrētiem 
termiņiem un galvenajiem rezultātu 
rādītājiem;

g) prasības attiecībā uz ES garantijas 
izmantošanu, piemēram, atbilstība 
5. panta 2. punktā un 2.a punktā 
minētajiem mērķiem un atbilstības 
kritērijiem, kā arī konkrētiem termiņiem 
un galvenajiem rezultātu rādītājiem, 
tostarp tiešu darbvietu izveidi un MVU 
līdzdalību;

Or. en



AM\1053517LV.doc 153/166 PE551.907v01-00

LV

Grozījums Nr. 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) prasības attiecībā uz ES garantijas 
izmantošanu, tostarp ar konkrētiem 
termiņiem un galvenajiem rezultātu 
rādītājiem;

g) prasības attiecībā uz ES garantijas 
izmantošanu, tostarp ar konkrētiem 
termiņiem, galvenajiem projektiem un 
finansējuma jomām, kā norādīts 5. panta 
2. punktā, un galvenajiem rezultātu 
rādītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 275
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) noteikumus par finansējumu, kas 
nepieciešams EIKC saskaņā ar 2. punkta 
trešo daļu;

h) noteikumus par finansējumu, kas 
nepieciešams EIKC izveidei un darbībai
saskaņā ar 2., 2.a, 2.b, 2.c punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 276
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) ES garantiju seguma noteikumus. svītrots

Or. en
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Pamatojums

Sīki izstrādāti nosacījumi saistībā ar šo aspektu tekstā iekļauti iepriekš.

Grozījums Nr. 277
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) jebkādu citu administratīva vai 
organizatoriska rakstura nosacījumu, kas 
nepieciešams ESIF pārvaldībai;

Or. en

Grozījums Nr. 278
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESIF nolīgumā paredz, ka pastāv skaidra 
atšķirība starp operācijām, kas veiktas ar 
ESIF atbalstu, un citām EIB operācijām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sīki izstrādāti noteikumi saistībā ar šo aspektu tekstā iekļauti iepriekš.

Grozījums Nr. 279
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESIF nolīgumā paredz, ka pastāv skaidra 
atšķirība starp operācijām, kas veiktas ar 
ESIF atbalstu, un citām EIB operācijām.

ESIF nolīgumā paredz, ka pastāv skaidra 
atšķirība starp operācijām, kas veiktas ar 
ESIF atbalstu, un citām EIB operācijām.
Tomēr piemēro investīciju 
pamatnostādnes un kritērijus, ko EIB 
pieņēmusi 2013. gada 23. jūlijā.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESIF nolīgumā paredz, ka ESIF darbības, 
ko veic EIF, reglamentē EIF vadības 
struktūras.

ESIF nolīgumā paredz arī, ka:

a) ESIF darbības, ko veic EIF, reglamentē 
EIF vadības struktūras;

b) atlīdzību, kas attiecināma uz Savienību 
no ESIF atbalstītajām operācijām, ievada 
Savienības vispārējā budžetā pēc to 
maksājumu atskaitīšanas, kas radušies 
saistībā ar ES garantijas pieprasījumiem, 
un tā veido iekšējos piešķirtos 
ieņēmumus, kurus proporcionāli novirza 
tām programmām, kuru finansējums tika 
samazināts nolūkā izveidot ESIF 
Garantiju fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESIF nolīgumā paredz, ka ESIF darbības, 
ko veic EIF, reglamentē EIF vadības 
struktūras.

ESIF nolīgumā paredz, ka ESIF darbības, 
ko veic EIF, reglamentē EIF vadības 
struktūras saskaņā ar šīs regulas 
prasībām, jo īpaši 5. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESIF nolīgumā paredz, ka atlīdzība 
Savienībai no ESIF atbalstītajām 
operācijām jāveic pēc tam, kad ir atskaitīti 
tie maksājumi, kas jāveic saistībā ar ES 
garantijas prasījumiem, un pēc tam arī 
izmaksas saskaņā ar 2. punkta trešo daļu 
un 5. panta 3. punktu.

svītrots 

Or. en

Pamatojums

Pārpalikušie atmaksājumi un ieņēmumi, kas pārsniedz ES garantijas mērķapjomu, būtu 
atkārtoti jāievada Savienības vispārējā budžetā un jāpārdala budžeta pozīcijām, kas sākotnēji 
deva ieguldījumu Garantiju fondā.

Grozījums Nr. 283
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas 
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Investīciju konsultāciju centru ("EIKC") 
Eiropas Investīciju bankā. EIKC mērķis ir 
izmantot par pamatu esošos EIB un 
Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 
sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 
projektu apzināšanā, sagatavošanā un 
izstrādē un darbotos kā vienotu tehnisko 
konsultāciju centrs projektu finansēšanā 
Savienībā. Tas ietver arī atbalstu saistībā ar 
tehniskās palīdzības izmantošanu projektu 
strukturēšanā, novatorisku finanšu 
instrumentu izmantošanu, publiskā un 
privātā sektora partnerības izmantošanu un, 
vajadzības gadījumā, konsultācijas par 
attiecīgajiem ES likumdošanas 
jautājumiem.

Investīciju konsultāciju centru ("EIKC"), 
kas sniegtu visu nepieciešamo atbalstu 
investīciju projektu attīstībai, kā noteikts 
5. pantā, Eiropas Investīciju bankā. EIKC
izmanto par pamatu esošos EIB un 
Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 
sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 
projektu apzināšanā, sagatavošanā un 
izstrādē un darbotos kā tehnisko 
konsultāciju centrs projektu finansēšanā 
Savienībā. Sniedzot atbalstu, EIKC īpašu 
uzmanību pievērš mazo projektu 
vajadzībām un to projektu vajadzībām, ko 
veicina pilsētas un vietējās pašpārvaldes. 
Tas ietver arī atbalstu saistībā ar tehniskās 
palīdzības izmantošanu projektu 
strukturēšanā, novatorisku finanšu 
instrumentu izmantošanu, publiskā un 
privātā sektora partnerības izmantošanu un, 
vajadzības gadījumā, konsultācijas par 
attiecīgajiem ES likumdošanas 
jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Kaja Kallas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas 
Investīciju konsultāciju centru ("EIKC") 
Eiropas Investīciju bankā. EIKC mērķis ir 
izmantot par pamatu esošos EIB un 
Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 
sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 
projektu apzināšanā, sagatavošanā un 
izstrādē un darbotos kā vienots tehnisko 
konsultāciju centrs projektu finansēšanā 
Savienībā. Tas ietver arī atbalstu saistībā ar 
tehniskās palīdzības izmantošanu projektu 
strukturēšanā, novatorisku finanšu 
instrumentu izmantošanu, publiskā un 

ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas 
Investīciju konsultāciju centru ("EIKC") 
Eiropas Investīciju bankā. EIKC mērķis ir 
izmantot par pamatu esošos EIB un 
Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 
sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 
projektu apzināšanā, sagatavošanā un 
izstrādē un darbotos kā vienots tehnisko 
konsultāciju centrs projektu finansēšanā 
Savienībā. Tas ietver arī atbalstu saistībā ar 
tehniskās palīdzības izmantošanu projektu 
strukturēšanā, novatorisku finanšu 
instrumentu izmantošanu, publiskā un 
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privātā sektora partnerības izmantošanu un, 
vajadzības gadījumā, konsultācijas par 
attiecīgajiem ES likumdošanas 
jautājumiem.

privātā sektora partnerības izmantošanu un, 
vajadzības gadījumā, konsultācijas par 
attiecīgajiem ES likumdošanas 
jautājumiem. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš inovatīvu uzņēmēju 
informēšanai un atbalstīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 285
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas 
Investīciju konsultāciju centru ("EIKC") 
Eiropas Investīciju bankā. EIKC mērķis ir 
izmantot par pamatu esošos EIB un 
Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 
sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 
projektu apzināšanā, sagatavošanā un 
izstrādē un darbotos kā vienotu tehnisko 
konsultāciju centrs projektu finansēšanā
Savienībā. Tas ietver arī atbalstu saistībā ar 
tehniskās palīdzības izmantošanu projektu 
strukturēšanā, novatorisku finanšu 
instrumentu izmantošanu, publiskā un 
privātā sektora partnerības izmantošanu un, 
vajadzības gadījumā, konsultācijas par 
attiecīgajiem ES likumdošanas 
jautājumiem.

ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas 
Investīciju konsultāciju centru ("EIKC") 
Eiropas Investīciju bankā. EIKC mērķis ir 
izmantot par pamatu esošos EIB un 
Komisijas konsultāciju pakalpojumus un 
tos papildināt, ja iespējams, decentralizēti, 
lai sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 
projektu apzināšanā, sagatavošanā un 
izstrādē un darbotos kā vienotu tehnisko 
konsultāciju centrs projektu finansēšanā
ESIF ietvaros. Tas ietver arī atbalstu 
saistībā ar tehniskās palīdzības 
izmantošanu projektu strukturēšanā, 
novatorisku finanšu instrumentu 
izmantošanu, publiskā un privātā sektora 
partnerības izmantošanu un, vajadzības 
gadījumā un neskarot Komisijas 
kompetenci uzraudzīt Savienības tiesību 
aktu piemērošanu, konsultācijas par 
attiecīgajiem ES likumdošanas 
jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas 
Investīciju konsultāciju centru ("EIKC") 
Eiropas Investīciju bankā. EIKC mērķis ir 
izmantot par pamatu esošos EIB un 
Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 
sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 
projektu apzināšanā, sagatavošanā un 
izstrādē un darbotos kā vienots tehnisko 
konsultāciju centrs projektu finansēšanā 
Savienībā. Tas ietver arī atbalstu saistībā ar 
tehniskās palīdzības izmantošanu projektu 
strukturēšanā, novatorisku finanšu 
instrumentu izmantošanu, publiskā un 
privātā sektora partnerības izmantošanu un, 
vajadzības gadījumā, konsultācijas par
attiecīgajiem ES likumdošanas 
jautājumiem.

ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas 
Investīciju konsultāciju centru ("EIKC") 
Eiropas Investīciju bankā. EIKC mērķis ir 
izmantot par pamatu esošos EIB un 
Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 
sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 
projektu apzināšanā, sagatavošanā un 
izstrādē un darbotos kā vienots tehnisko 
konsultāciju centrs projektu finansēšanā 
Savienībā. Tas ietver arī atbalstu saistībā ar 
tehniskās palīdzības izmantošanu projektu 
strukturēšanā, novatorisku finanšu 
instrumentu izmantošanu, publiskā un 
privātā sektora partnerības izmantošanu un, 
vajadzības gadījumā, konsultācijas par 
attiecīgajiem ES likumdošanas 
jautājumiem, ņemot vērā dalībvalstu 
atšķirības, jo īpaši tajās dalībvalstīs, kurās 
ir mazāk attīstīti kapitāla tirgi.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas 
Investīciju konsultāciju centru ("EIKC") 
Eiropas Investīciju bankā. EIKC mērķis ir 
izmantot par pamatu esošos EIB un 
Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 
sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 
projektu apzināšanā, sagatavošanā un 
izstrādē un darbotos kā vienots tehnisko 
konsultāciju centrs projektu finansēšanā 
Savienībā. Tas ietver arī atbalstu saistībā ar 
tehniskās palīdzības izmantošanu projektu 

ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas 
Investīciju konsultāciju centru ("EIKC") 
Eiropas Investīciju bankā. EIKC mērķis ir 
izmantot par pamatu esošos EIB un 
Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 
sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 
projektu apzināšanā, sagatavošanā un 
izstrādē un darbotos kā vienots tehnisko 
konsultāciju centrs projektu finansēšanā 
Savienībā. Tas ietver arī atbalstu saistībā ar 
tehniskās palīdzības izmantošanu projektu 
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strukturēšanā, novatorisku finanšu 
instrumentu izmantošanu, publiskā un 
privātā sektora partnerības izmantošanu un, 
vajadzības gadījumā, konsultācijas par
attiecīgajiem ES likumdošanas
jautājumiem.

strukturēšanā, novatorisku finanšu 
instrumentu izmantošanu, publiskā un 
privātā sektora partnerības izmantošanu un, 
vajadzības gadījumā, konsultācijas par ES 
likumdošanas jomām un nozarēm un 
politikas virzieniem, īpaši saistībā ar 
5. panta 2. punktā norādītajiem mērķiem.

EIKC sniedz mērķtiecīgu atbalstu 
minētajās jomās, ņemot vērā tehniskās 
palīdzības vajadzības un spēju veidošanas 
nepilnības, kad vien tās rodas visā Eiropā 
neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās 
vietas.

Or. en

Pamatojums

EIKC sniegtie konsultāciju pakalpojumi būtu jāsaglabā pilnīgi neierobežoti. Centrs ir 
aicināts risināt iestāžu spēju nepilnības un tehniskās palīdzības prasības attiecībā uz projektu 
attīstību un sagatavošanu, kad vien šāda vajadzība Eiropā rodas.

Grozījums Nr. 288
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu šo mērķi, EIKC izmanto 
EIB, Komisijas, valsts attīstības banku un 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
pārvaldošo iestāžu ekspertzināšanas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārvietots uz 2.a punktu.
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Grozījums Nr. 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu šo mērķi, EIKC izmanto EIB, 
Komisijas, valsts attīstības banku un 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
pārvaldošo iestāžu ekspertzināšanas.

Lai sasniegtu šo mērķi, EIKC izmanto EIB, 
Komisijas, valsts attīstību veicinošo banku 
un Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
pārvaldošo iestāžu ekspertzināšanas un 
iesaista partnerus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1303/2013 5. pantu. EIKC jo 
īpaši pamatojas uz labu praksi, kas 
ietverta tādās programmās kā ELENA 
(Eiropas vietējais enerģijas atbalsts), 
InnovFin (ES finansējums novatoriem) 
un EEIF (Eiropas Energoefektivitātes 
fonds).

Or. en

Grozījums Nr. 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu šo mērķi, EIKC izmanto EIB, 
Komisijas, valsts attīstības banku un 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
pārvaldošo iestāžu ekspertzināšanas.

Lai sasniegtu šo mērķi, EIKC izmanto EIB, 
Komisijas, valsts attīstību veicinošo banku, 
sociālo partneru un Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu pārvaldošo iestāžu 
ekspertzināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a EIKC sniegtie pakalpojumi cita starpā 
ir šādi:

a) nodrošināt vienotu piekļuves punktu 
attiecībā uz tehnisko palīdzību iestādēm 
un projektu atbalstītājiem;

b) vajadzības gadījumā sniegt palīdzību 
projektu atbalstītājiem viņu projektu 
sagatavošanā, lai izpildītu projekta 
atbilstības kritērijus saskaņā ar šo regulu;

c) izmantot vietējās zināšanas, lai sekmētu 
ESIF atbalstu visā Savienībā;

d) nodrošināt platformu informācijas 
apmaiņai starp līdzīgu cilvēku grupām un 
zinātības apmaiņai attiecībā uz projektu 
izstrādi;

e) nodrošināt decentralizētu tehniskās 
palīdzības platformu tādu mazu projektu 
apkopošanai, ko jo īpaši virza pilsētas un 
MVU energoefektivitātes jomā, lielākos 
diskontējamos projektos;

f) palīdzēt izveidot makroreģionālus, 
valsts vai vietējus energoefektivitātes 
fondus;

g) nodrošināt decentralizētas tehniskās 
palīdzības platformas, lai atbalstītu tādu 
projektu attīstību, ko īsteno MVU, tostarp 
jaunizveidoti uzņēmumi un jauni 
uzņēmumi, kas izdalīti no pašreizējiem 
uzņēmumiem, un to sadarbību ar 
universitātēm un pētniecības 
organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Lai sasniegtu 1. un 2.a punktā minēto 
mērķi, EIKC izmanto EIB, Komisijas, 
valsts attīstību veicinošu banku un 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
pārvaldošo iestāžu ekspertzināšanas. 
Attiecīgā gadījumā EIKC novirza projektu 
atbalstītājus uz šīm struktūrvienībām un 
virza tehniskās palīdzības sniegšanu, 
izmantojot šīs struktūrvienības.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Par katru investīciju platformai ESIF 
piedāvāto garantiju ESIF nodrošina, ka 
resursi tiek apvienoti, lai piedāvātu 
tehnisko palīdzību, kas sasniedz vismaz 
3 % no garantijas.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Pavel Telička

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kas kļūst par ESIF 
nolīguma dalībniecēm, spēj sniegt savu 

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

ieguldījumu skaidrā naudā vai EIB 
pieņemamu garantiju formā. Citas trešās 
personas var sniegt savu ieguldījumu tikai 
skaidrā naudā. Valdes locekļu skaitu 
sadala starp Komisiju un EIB, 
pamatojoties uz paritātes principu.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz valsts ieguldījumiem ESIF 
ievēro tos pašus noteikumus, ko citās 
publisko izdevumu un ieguldījumu jomās, 
tiem jābūt budžeta politikas prioritātei, un 
tie nedrīkst apdraudēt stabilitātes pakta 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants

Atbilstības kritēriji ES garantijas 
izmantošanai

ESIF nolīgumā paredz, ka ESIF 
jāatbalsta projekti, kas:

a) atbilst Savienības politikai un ir svarīgi, 
lai pārveidotu ES ekonomiku gudrā, 
ilgtspējīgā un iekļaujošā izaugsmē;
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b) ir ekonomiski un tehniski dzīvotspējīgi;

c) sniedz papildu vērtību un

d) maksimāli palielina privātā sektora 
kapitāla mobilizēšanu.

2. Turklāt ESIF nolīgumā paredz, ka 
ESIF ir jāatbalsta projekti, ar kuriem 
tiecas sasniegt jebkuru no šādiem 
vispārējiem mērķiem:

a) pētniecība, izstrāde un inovācija, 
tostarp izmantojot finansiāli atbalstošu 
pētniecības infrastruktūru, izmēģinājuma 
un demonstrējumu objektus, sadarbību 
starp akadēmiskajām aprindām un nozari, 
pētījumu rezultātu izmantošanu un 
ieviešanu tirgū, patentēšanu un 
tehnoloģiju nodošanu;

b) infrastruktūras attīstība, tostarp 
transporta jomās, jo īpaši rūpniecības 
centros; infrastruktūras projekti vides, 
dabas resursu, pilsētvides attīstības un 
sociālajās jomās;

c) informācijas un komunikāciju
tehnoloģija, tostarp digitālā 
infrastruktūra, jo īpaši platjoslas un 
digitālā infrastruktūra kultūras un 
radošajām nozarēm;

d) enerģētikas nozares attīstība, tostarp 
enerģētikas infrastruktūras attīstība, jo 
īpaši energotīklu starpsavienojumi, 
atjaunojamās enerģijas izmantojuma 
paplašināšana, energoefektivitāte un 
resursu efektivitāte;

e) finansiālā atbalsta sniegšana 
uzņēmumiem, kā arī citām 
struktūrvienībām, kas nodarbina līdz 
3000 darbinieku, īpašu uzmanību 
pievēršot MVU;

f) investīcijas izglītībā un mācībās, 
veselības aprūpē, inovācijā, radošumā un 
kultūrā.

Or. en



PE551.907v01-00 166/166 AM\1053517LV.doc

LV

Pamatojums

Šajā regulā jāparedz skaidri atbilstības kritēriji. Norādīto mērķu veicināšanai jābūt daļai no 
procesa, ar ko nosaka projekta priekšlikumu atbilstību. Tāpēc uz šo pantu pārcelti arī ESIF 
mērķi.

Grozījums Nr. 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants

Atbilstības kritēriji ES garantijas 
izmantošanai

ESIF nolīgumā paredz, ka ESIF 
jāatbalsta projekti, kas:

a) atbilst Savienības politikas virzieniem;

b) ir ekonomiski un tehniski dzīvotspējīgi;

c) sniedz papildu vērtību un;

d) ja iespējams, maksimāli palielina 
privātā sektora kapitāla mobilizēšanu.
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