
AM\1054684LV.doc PE551.995v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2015/0009(COD)

18.3.2015

GROZĪJUMI Nr.
526 - 536

Atzinuma projekts
Kathleen Van Brempt
(PE549.399v01-00)

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

Regulas priekšlikums
(COM(2015)0010 – C8-xxxx/2015 – 2015/0009(COD))



PE551.995v01-00 2/11 AM\1054684LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\1054684LV.doc 3/11 PE551.995v01-00

LV

Grozījums Nr. 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 

(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 tālāka rīcība, lai 
nodrošinātu, ka tiek risinātas Savienības 
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efektīvi un novirzīta pamatotu investīciju 
projektu finansēšanai.

investīciju vajadzības un ka tirgū pieejamā 
likviditāte tiek izmantota efektīvi un 
novirzīta pamatotu investīciju projektu 
finansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Norāda, ka papildu ieguldījumu 
efektivitāte ir atkarīga no valsts 
ekonomikas konkurētspējas un 
efektivitātes, kā arī no ieguldītāju 
ticamības valsts publisko finanšu 
ilgtspējībai, un tāpēc uzskata, ka valsts 
var būt tiesīga saņemt Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda līdzekļus tikai tad, ja 
savā dalībvalstu budžeta plāna projektu 
novērtējumā Komisija atzīst, ka:

i) valsts ievēro Stabilitātes un izaugsmes 
pakta prasības vai ir ņēmusi vērā 
ieteikumus pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūrai; un

ii) valsts ir guvusi pietiekamus 
panākumus tai adresēto ieteikumu 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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. ESIF būtu jāpievēršas projektiem, 
kas sniedz augstu sabiedrisko un 
ekonomisko vērtību. Konkrēti, ESIF būtu 
jāpievēršas projektiem, kas veicina 
strukturālu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 530
Cora van Nieuwenhuizen

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 

(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 



PE551.995v01-00 6/11 AM\1054684LV.doc

LV

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.

komiteja savus pienākumus pilda pilnīgi 
neatkarīgi un atbilstoši šajā regulā 
minētajiem kritērijiem, jo tas ir ļoti būtiski 
privātā sektora uzticības nodrošināšanai 
un līdzdalībai Investīciju plānā. 
Investīciju komiteja nepieņem trešo pušu 
norādes attiecībā uz individuālu projektu 
atlasi, kas finansējami ar ESIF, bet tā 
atskaitās ESIF Valdei, kura uzrauga 
atbilstību ESIF mērķiem. Lai efektīvi gūtu 
labumu no EIF pieredzes, ESIF atbalsta 
finansējumu EIF, lai dotu iespēju EIF 
veikt individuālus projektus mazo un 
vidējo uzņēmumu un mazu vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību jomās. 

Or. en

Grozījums Nr. 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Lai garantētu finansēto projektu 
sekmīgu un savlaicīgu izstrādi un tādējādi 
pēc iespējas palielinātu to efektivitāti radīt 
darbavietas un izaugsmi, Komisija 
izstrādā Krīzes novēršanas un Eiropas 
atveseļošanas regulu, ar ko paredz, ka 
EFSI finansētajiem infrastruktūras 
projektiem uz laiku nepiemēro pašreizējos 
ES tiesību aktus, kas rada kavēšanos 
administratīvu procedūru dēļ galvenokārt 
saistībā ar apelācijas procedūrām un 
ziņošanu par atbilstību spēkā esošajiem 
tiesību aktiem. Šādai Krīzes novēršanas 
un Eiropas atveseļošanas regulai jābūt 
tādai, ar ko administratīvās procedūras 
saīsina atbilstoši pašreizējai steidzamībai, 
ko radījusi ekonomiskā situācija Eiropā. 
Komisija ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā 
pēc šīs regulas pieņemšanas iesniedz 
Padomē un Eiropas Parlamentā Krīzes 
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novēršanas un Eiropas atveseļošanas 
regulas priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 532
Cora van Nieuwenhuizen

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, ir jāparedz 
finansējuma samazinājums dažādajiem 
Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem, ko paredz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada 17. decembra Regula 
(ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu 
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1083/2006.

__________________ __________________
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
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(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.).

(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

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Grozījums Nr. 533
Cora van Nieuwenhuizen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) lai daļēji finansētu ieguldījumu no 
Savienības budžeta, ir jāparedz 
finansējuma samazinājums dažādajiem 
Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem, ko paredz Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2013. gada 17. decembra 
Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
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Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu 
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1083/2006;

Or. en

Pamatojums

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Grozījums Nr. 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2018. gada 31. decembrim un pēc tam 
ik gadu Komisija pārskata garantiju fonda 
līmeņa atbilstību, ņemot vērā jebkurus 
resursu samazinājums, kas izriet no 
garantijas aktivizēšanas un EIB 
izvērtējuma, kas iesniegts saskaņā ar 
10. panta 3. punktu.

Līdz 2018. gada 31. decembrim un pēc tam 
ik gadu Komisija pārskata garantiju fonda 
līmeņa atbilstību, ņemot vērā jebkurus 
resursu samazinājums, kas izriet no 
garantijas aktivizēšanas un EIB 
izvērtējuma, kas iesniegts saskaņā ar 
10. panta 3. punktu.

Šāda pārskata rezultāts nekādā gadījumā 
nedrīkst ietekmēt iniciatīvas “Apvārsnis 
2020” vai Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta budžetu.

Or. en
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Grozījums Nr. 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. No 2019. gada 1. janvāra, ja garantiju 
pieprasījumu rezultātā garantiju fonda 
līmenis kļūst mazāks par 50 % no 
mērķapjoma, Komisija iesniedz ziņojumu 
par ārkārtas pasākumiem, kas varētu būt 
vajadzīgi tā papildināšanai.

8. No 2019. gada 1. janvāra, ja garantiju 
pieprasījumu rezultātā garantiju fonda 
līmenis kļūst mazāks par 50 % no 
mērķapjoma, Komisija iesniedz ziņojumu 
par ārkārtas pasākumiem, kas varētu būt 
vajadzīgi tā papildināšanai.

Ja šāds ziņojums tiek sagatavots, tā saturs 
nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt ne 
iniciatīvas “Apvārsnis 2020”, ne Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
budžetu.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) infrastruktūras attīstība, tostarp 
transporta jomā, jo īpaši rūpniecības 
centros; enerģētika, jo īpaši enerģijas 
starpsavienojumi; digitālā infrastruktūra;

a) vienotā tirgus un tā infrastruktūru
attīstība, īpaši attiecībā uz visiem tā 
digitālajiem un IT komponentiem, tostarp 
transporta jomā, jo īpaši rūpniecības 
centros; enerģētika, jo īpaši enerģijas 
starpsavienojumi un ūdens 
infrastruktūras; digitālā infrastruktūra 
nolūkā mazināt plaisu starp pilsētām un 
laukiem;

Or. en
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