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ĪSS PAMATOJUMS

Ievads

Jau daudzus gadus ietekmīgas balsis no politiskajām un akadēmiskajām aprindām un no 
pilsoniskās sabiedrības iesaka Eiropas Savienībā palielināt investīcijas, lai pārvarētu 
investīciju plaisu, kas ir izveidojusies ekonomikas un finanšu krīzes rezultātā. Šī investīciju 
plaisa ir radījusi lejupejošu spirāli, samazinot izdevumus, palielinot bezdarbu un atņemot 
ticību turpmākajam progresam. Tāpēc Komisijas priekšlikums par Eiropas Stratēģisko 
investīciju fondu (ESIF) būtu jāvērtē ļoti atzinīgi.

Jauni stimuli investīciju veicināšanai, atbalstot tos ar ES garantijām, var atjaunot investoru, 
publisko iestāžu un nozaru ticību turpmākajai izaugsmei. Apgūstot jaunas investīcijas, EFSI 
var kļūt par spararatu jaunam investīciju ciklam, kas rada jaunas darba vietas un iespējas. Šīs 
jaunās investīcijas ir vajadzīgas ne tikai, lai atjaunotu ES ekonomiku, bet arī lai pārveidotu to 
par noturīgu, inovatīvu, iekļaujošu, mazoglekļa un aprites ekonomiku. 

Tā vietā, lai bruģētu vecos ceļus, vienkārši ieguldot nomaiņā un uzturēšanā, mums nāksies 
ieguldīt patiešām transformējošos projektos, pakalpojumos un infrastruktūrās, kas spēj risināt 
jaunās problēmas, kuras apdraud mūsu labklājību un pārticību. Šīs problēmas ietver mūsu 
konkurētspējas zudumu, bīstamās pārmaiņas mūsu klimatā, mūsu atkarību no trūcīgiem un 
kritiskiem dabas resursiem ārpus Savienības un attiecīgo enerģijas un resursu cenu 
nepastāvību un neparedzamību.

Lai risinātu šīs problēmas, ES ir izveidojusi vērienīgas politikas nostādnes nodarbinātības, 
inovācijas, izglītības, sociālās iekļaušanas, klimata un enerģētikas jomā. „Eiropa 2020” tika 
formulēta kā ES izaugsmes stratēģija šai desmitgadei ar mērķi kļūt par „gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu ekonomiku”. „20/20/20” klimata un enerģijas stratēģija, Komisijas Enerģētikas 
ceļvedis 2050. gadam, 7. vides rīcības plāns un Padomes 2014. gada 28. oktobra secinājumi 
par siltumnīcefekta gāzu samazināšanu pēc 2020. gada prasa panākt ekonomikas 
dekarbonizēšanu un cirkulāruma palielināšanu un mūsu transporta un enerģētikas nozaru reālu 
transformāciju. Nesen uzsāktā stratēģija Enerģētikas savienībai pievēršas vairāk savstarpēji 
savienotam enerģijas tirgum, kas spēj integrēt un apmainīties ar aizvien lielākiem atjaunojamo 
avotu resursu apjomiem un uzsver energoefektivitātes kā patstāvīga energoavota nozīmi. 
„Apvārsnis 2020” tika izveidots kā visu laiku lielākā ES pētniecības un inovāciju programma, 
solot virzīt inovāciju, novadot lieliskas idejas no laboratorijas līdz tirgum. Ar tiešo saikni, ko 
tā izveido starp pētniecību un inovāciju, programmas „Apvārsnis 2020” mērķis ir nodrošināt 
Eiropas globālo konkurētspēju, izmantojot uzsvaru uz zinātnisko izcilību, rūpniecība vadošo 
lomu un sabiedrības problēmu risināšanu. 

Mēs esam ārkārtīgi ieinteresēti, lai EFSI nostiprinātu un palīdzētu materializēt šo politiku, 
koncentrējoties uz transformējošām investīcijām, kas nepieciešamas ilgtspējīgai un 
mazoglekļa transporta infrastruktūrai, digitālajai un pētniecības infrastruktūrai, atjaunojamajai 
enerģijai, energoefektivitātei un enerģijas uzglabāšanai un inovatīvu produktu, pakalpojumu 
un tehnoloģiju ievešanai tirgū. 

Tajā pašā laikā ir jāizvairās pavājināt Savienības politiku, izdarot neizlabojamus 
samazinājumus finansējumā, kas palīdz sasniegt šos mērķus, vai atbalstot suboptimālas 
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investīcijas vai investīcijas ar augstu risku iestrēgt pirms dzīves cikla beigām (jo tās nav 
saderīgas ar ilgtermiņa mērķiem).

Tāpēc referente formulēs ierosinātās regulas grozījumus, kuru mērķi ir šādi.

1. Ieviest alternatīvu ES garantiju fondu finansēšanai, lai saglabātu līdzekļus, kas 
pieejami programmā „Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā 
(EISI).

2. EFSI atbalstu iekļaut Savienības stratēģijas „gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei” ietvaros un palīdzēt sasniegt enerģētikas un klimata mērķus, koncentrējoties uz 
transformējošām investīcijām transporta un enerģētikas nozarē un izvairoties no piesaistošām 
investīcijām.

3. Veicināt Enerģētikas Savienības vērienīgo mērķu sasniegšanu energoefektivitātes 
jomā.

Galvenā uzmanība šajā atzinumā gluži dabiski ir pievērsta ITRE komitejas ekskluzīvajām 
kompetencēm.

1. Alternatīva ES garantiju fonda finansēšanai

Ir jāuzsver, ka referentes nodoms nav izskatīt vispārējo pieeju attiecībā uz ES garantijām, ko 
finansē no ES budžeta. ES garantiju pieejamība EIB būs juridiski un finansiāli nodrošināta, 
tiklīdz būs stājusies spēkā ESIF regula un tiklīdz būs parakstīts ESIF nolīgums starp EIB un 
Komisiju.

Tomēr referente apstrīd veidu, kādā ES garantiju fonds tiek izveidots un finansēts. ESIF 
regulas priekšlikumā finansējums tiek rasts, veicot samazinājumus programmā „Apvārsnis 
2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā — budžeta pozīcijās, kuras paredz 
dotācijas. Veiktie samazinājumi ietekmēs šo programmu integritāti, jo īpaši attiecībā uz 
stratēģiskajām investīcijām, kur līdzfinansējumu rast tirgū ir grūti, piemēram, 
fundamentālajiem pētījumiem. Ierosinātie samazinājumi programmā „Apvārsnis 2020” 
vissmagāk ietekmēs atklāto konkursu jomu — tātad skarot pētniecības jomās, kur finansējums 
ir īpaši nepieciešams. Šo budžeta pozīciju samazināšana galu galā mazinās ESIF sniegto 
papildu potenciālu.

Šajā ziņojumā ierosinātā alternatīva paredz izlaist pašā sākumā veiktos samazinājumus 
programmā „Apvārsnis 2020” un EISI, jo nav nepieciešams a priori pieņemt lēmumu par 
Garantiju fonda finansēšanas shēmu. 

Šo finansējumu var aizpildīt ar pakāpeniskām budžeta saistību apropriācijas, pa kurām lemj 
ikgadējās budžeta procedūras ietvaros. Šim nolūkam budžeta lēmējiestādei nepieciešamības 
gadījumā būtu jāizmanto visi pieejamie elastības mehānismi un attiecīgie 2014.–2020. gada 
DFS regulas noteikumi, tādējādi paredzot, ka 1.A izdevumu kategorijas programmu 
kopapjoma samazinājumi ir tikai galējais līdzeklis.

2. EFSI investīciju pielāgošana Savienības stratēģijai gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei un saskaņotības ar Savienības vides politiku uzlabošana
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ESIF ietvaros atbalstītajām investīcijām būtu jāveicina Savienības stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, kas tika pieņemta ar Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija 
secinājumiem. Lai uzlabotu Savienības investīciju politikas koordināciju, tika pieņemta 
Regula 1303/2013 ar vienoto stratēģisko satvaru (VSS) ar mērķi veicināt Savienībā 
harmonisku, līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Šī integrētā pieeja būtu attiecīgi jāpiemēro 
darbībām un projektiem, ko atbalsta ESIF. ESIF būtu jāsekmē apstiprināto klimata mērķu 
2020., 2030. un 2050. gadam sasniegšana un tāpēc jākoncentrējas uz transformējošām 
investīcijām mūsu transporta un enerģētikas nozaru dekarbonizācijā un mūsu materiālu aprites 
loku noslēgšanā. Tikmēr ir jāizvairās ieguldīt ilgtermiņa lieloglekļa infrastruktūras objektos, 
kuriem draud pamešana pirms dzīves cikla beigām, lai būtu iespējams izpildīt vidējā termiņa 
un ilgtermiņa klimata mērķus.

3. Enerģētikas savienības izveide un pašreizējās enerģētikas politikas visbūtiskāko problēmu 
novēršana

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, ESIF 
regulā īpaša uzmanība ir jāpievērš energoefektivitātei, daļu no piešķirtajām garantijām 
iezīmējot energoefektivitātei, sniedzot tehnisko palīdzību, lai izveidotu speciāli paredzētas 
ieguldījumu platformas apkopotiem energoefektivitātes projektiem, un paplašinot „investīciju 
klauzulu” energoefektivitātes investīcijām.

Līdzekļu iezīmēšana (vismaz 20 % no piešķirtajām garantijām rezervējot investīcijām 
energoefektivitātē) ir absolūti nepieciešama, lai sasniegtu Enerģētikas savienības mērķus 
attiecībā uz energoefektivitāti kā „pirmo degvielu”. Līdzšinējā pieredze liecina, ka pēdējā 
desmitgadē energoefektivitāte ir saņēmusi daudz mazāku atbalstu (8 % no kopējā atbalsta 
enerģētikai) nekā visas pārējās energoapgādes iespējas (atjaunojamie energoresursi, fosilā 
kurināmā veidi, kodolenerģija). Bez iezīmēšanas šī situācija nemainīsies. E3G1 veiktā analīze 
par dalībvalstu priekšlikumiem Eiropas Investīciju plānam rāda, ka tikai 5 % no dalībvalstu 
uzskaitītajiem projektiem ietver energoefektivitātes pasākumus, viedās pilsētas vai 
pieprasījuma puses pārvaldību. Tā vietā, lai būtu „pirmais energoavots”, energoefektivitāte 
realitātē ir pēdējā izvēles iespēja. IEA galvenais ekonomists Fatih Birol norādīja, ka 
„energoefektivitāte joprojām ir visbūtiskākā problēma vairuma valstu enerģētikas politikā” un 
ka divas trešdaļas pasaules ekonomikas potenciāla energoefektivitātes uzlabošanai paliek 
neīstenoti. Energoefektivitātes darbības bieži vien ir saistītas ar vairāku mazāku investīciju 
kombināciju, kuras pārvaldība ir apgrūtinoša. Izdalot atsevišķi, nekoordinētā veidā 
energoefektivitātes pasākumiem ir lielas administratīvās un darījumu izmaksas, un bieži vien 
tos ir grūti finansēt.

Tāpēc EIKC ietvaros būtu jāizveido īpašs mehānisms, lai sniegtu tehnisko palīdzību speciāli 
paredzētu investīciju platformu izveidei visā Eiropā, apvienojot mazus projektus, it īpaši ēku 
renovācijas jomā. Šis mehānisms var izmantot EIB (JESSICA) līdz šim gūto pieredzi un 
mācīties no veiksmīgu nacionālo renovācijas programmu labiem piemēriem. Šīs programmas 
pierāda vairākas priekšrocības masveida renovācijai: liela skaita darbavietu izveide, lieliska 
izmaksu efektivitāte, palielināta energoapgādes drošība, MVU atbalsts un samazināta 

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, „Eiropas izvēle: mazoglekļa izaugsme vai 
lieloglekļa riski? Dalībvalstu priek likumu Eiropas Investīciju plānam analīze”, 2015. gada 28. janvārī.
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enerģētiskā nabadzība. Šos ieguvumus var palielināt un daudzkāršot, ja tiek izmantots ESIF. 

4. Dažādi

Referente iekļāva arī dažus grozījumus, kas attiecas uz ESIF pārvaldības jautājumiem. Bez 
šaubām, tā kā komitejai ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz atbalstāmo projektu atbilstības 
kritērijiem, referente vēlas arī pārliecināties, ka atbalstītie projekti faktiski atbilst kritērijiem 
un ierosinātajiem mērķiem. Proti, tas ir izmantots grozījumos par investīciju komitejas 
sastāvu, jo šī komiteja būs atbildīga par ikdienas lēmumu pieņemšanu par to, kurus projektus 
atbalstīt. Turklāt referente uzskata, ka, lai ESIF darbotos saskaņā ar regulā paredzētajiem 
nosacījumiem, ir jāiekļauj noteikumi, lai nodrošinātu, ka šie nosacījumi tiek pareizi iekļauti 
Komisijas nolīgumā ar Eiropas Investīciju banku par ESIF izveidi. 

Visbeidzot, dažas definīcijas ir sniegtas saistībā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
maziem uzņēmumiem ar vidēju kapitālu un inovatīviem uzņēmumiem ar vidēju kapitālu, kam 
vajadzētu gūt īpašu labumu no ESIF atbalsta. Pamatojums tam ir referentes pārliecība par šo 
uzņēmumu īpašo spēju radīt patiesi inovatīvas izmaiņas, kas rada ekonomisko un sociālo 
pievienoto vērtību, uzlabo ES pilsoņu veselību un ikdienas dzīves apstākļus un stimulē ES 
konkurētspēju.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt
divējādam: a) palīdzēt atrisināt grūtības 
saistībā ar produktīvu investīciju Savienībā 
īstenošanu un b) nodrošināt lielāku 
piekļuvi finansējumam maziem un 
vidējiem uzņēmumiem un maziem 
uzņēmumiem ar vidēju kapitālu, kā arī 
inovatīviem MVU un inovatīviem 
uzņēmumiem ar vidēju kapitālu. Eiropas 
pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai 
būtu jāstiprina Savienības konkurētspēja,
inovācijas potenciāls, ekonomiskā, sociālā 
un teritoriālā kohēzija un enerģētikas un 
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ekonomikas, sociālā un teritoriālā 
kohēzija.

resursu efektivitāte, pārejot uz ilgtspējīgu 
un aprites ekonomiku.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt skaidram, ka ESIF mērķis ir divējāds: a) ilgtermiņa stratēģiskās investīcijas un 
b) finansējuma pieejamība MVU un maziem uzņēmumiem ar vidēju  kapitālu. Saistīts ar 
grozījumu 1. pantam, 5. panta 2. punkta e) apakšpunktam un 7. pantam.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās 
investīcijas ar augstu ekonomisko un 
sabiedrisko pievienoto vērtību, kas
veicinātu ilgtspējīgu inovāciju, prasmes 
un vietējās darbavietas, palielinātu ES 
konkurētspēju un veicinātu Savienības 
politikas mērķu sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas jaunā pievēršanās investīcijām ir ļoti atzinīgi vērtējama. Taču mums ir 
jānodrošina, ka investīcijas tiek novirzītas pareiza veida projektiem, kuri ne tikai rada 
ekonomisko pievienoto vērtību, bet arī sabiedrisko pievienoto vērtību un palīdz sasniegt ES 
mērķus klimata un enerģētikas jomā. Tikai tādā veidā tiks veiktas tādas patiesas investīcijas 
nākotnē, kas rada ilglaicīgas darba vietas, ko īsteno Eiropas pilsoņi un kas piedāvā izeju no 
pašreizējās krīzes.

Grozījums Nr. 3

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

(11.a) 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 
1303/2013 ar vienoto stratēģisko satvaru 
(VSS) ar mērķi veicināt Savienībā 
harmonisku, līdzsvarotu un ilgtspējīgu 
attīstību. Šī integrētā pieeja būtu attiecīgi 
jāpiemēro darbībām un projektiem, ko 
atbalsta ESIF.

Or. en

Pamatojums

Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā pieņēma stratēģiju „Eiropa 2020”, kas ir jauna stratēģija 
darba vietām un gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei. „Eiropa 2020” veido 
saskanīgu sistēmu, ar kuru Savienība mobilizēs visus savus instrumentus un politikas 
koordinētā veidā. Regula 1303/2013 tika pieņemta nolūkā uzlabot koordināciju un saskaņot 
dažādu ES investīciju fondu īstenošanu saskaņā ar „vienoto stratēģisko satvaru”, lai 
veicinātu stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanu. Šī integrētā pieeja būtu attiecīgi jāpiemēro 
darbībām un projektiem, ko atbalsta ESIF.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.b) Komisijas paziņojumā 
(COM(2015/0080)) par Enerģētikas 
savienību ir uzsvērts, ka energoefektivitāte 
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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 iezīmējot energoefektivitātei, 
sniedzot tehnisko palīdzību, lai izveidotu 
speciāli paredzētas ieguldījumu 
platformas apkopotiem energoefektivitātes 
projektiem, un paplašinot „investīciju 
klauzulu” energoefektivitātes 
investīcijām.

Or. en

Pamatojums

Līdzekļu iezīmēšana (vismaz 20 % no piešķirtajām garantijām rezervējot investīcijām 
energoefektivitātē) ir absolūti nepieciešama, lai sasniegtu Enerģētikas savienības mērķus 
attiecībā uz energoefektivitāti kā „pirmo degvielu”. Pēdējā desmitgadē energoefektivitāte ir 
saņēmusi daudz mazāku atbalstu (8 % no kopējā atbalsta enerģētikai) nekā visas pārējās 
energoapgādes iespējas. Ja nebūs noteikti saistoši mērķi, šī situācija nemainīsies bez līdzekļu 
iezīmēšanas. Tāpēc ir svarīgs arī speciāls tehniskā atbalsta instruments, ar ko izveidot īpaši 
paredzētas platformas energoefektivitātes projektiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Daudziem mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī mazām un/vai 
inovatīvām 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 attiecīgos 
gadījumos Eiropas Investīciju fondam 
(EIF)) veikt tiešas un netiešas pašu kapitāla 
injekcijas, sniegt garantijas kredītu augstas 
kvalitātes vērtspapīrošanai un citus 
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produktus, ko sniedz, tiecoties sasniegt 
ESIF mērķus.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai ESIF pievērstos arī maziem un inovatīviem vidēja kapitāla uzņēmumiem. Lai 
gan EIF ir ieteicamais instruments, tomēr tas varbūt ne vienmēr ir labākais investīciju ceļš 
šādiem vidēja kapitāla uzņēmumiem. Saistīts ar grozījumu 1. pantam, 5. panta 2. punkta 
e) apakšpunktam un 7. pantam.

Grozījums Nr. 6

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, ilgtspējas un 
ekonomisko pievienoto vērtību. Konkrēti, 
ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas 
veicina ilgtspējīgu vietējo darba vietu 
radīšanu, ilgtspējīgu ilgtermiņa izaugsmi 
un konkurētspēju, kas palīdzēs sasniegt ES 
klimata un enerģētikas 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 trūkumus tā, lai nodrošinātu 
visefektīvāko un stratēģiski pareizāko 
publiskās naudas izlietojumu. Prasībai par 
konsekvenci ar valsts atbalsta principiem 
būtu jāveicina šāds efektīvs un stratēģisks 
izlietojums.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas jaunā pievēršanās investīcijām ir ļoti atzinīgi vērtējama. Taču mums ir 
jānodrošina, ka investīcijas tiek novirzītas pareiza veida projektiem, kuri ne tikai rada 
ekonomisko pievienoto vērtību, bet arī sabiedrisko pievienoto vērtību un palīdz sasniegt ES 
mērķus klimata un enerģētikas jomā. Tikai tādā veidā tiks veiktas tādas patiesas investīcijas 
nākotnē, kas rada ilglaicīgas darba vietas, ko īsteno Eiropas pilsoņi un kas piedāvā izeju no 
pašreizējās krīzes.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) 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 sacenšas uz 
vienlīdzīgiem noteikumiem ar projektiem, 
kuru mērķis ir palielināt enerģijas piegādi 
vai attīstīt jaunu infrastruktūru;

Or. en

Pamatojums

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu daudznozaru lēmumu pieņemšanas procesu atbalstāmajiem projektiem, 
visiem ieceltajiem investīciju komitejas ekspertiem ir vajadzīga ne tikai investīciju projektu 
pieredze, bet arī jāpierāda zināšanas par projektu finansēšanu vienā vai vairākās nozarēs, 
kuras tiesīgas saņemt atbalstu. Tā kā investīciju komiteja lemj par projektiem, kuri tiks 
atbalstīti, ir nepieciešams, lai konkrētā tirgus un nozaru zināšanas būtu pieejamas lēmumu 
pieņemšanas brīdī.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18.a) Lai nodrošinātu, ka ESIF izpilda 
savu divējādo mērķi, ir ļoti svarīgi, lai 
summa, kas līdzvērtīga EUR 5 000 000 
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000, no ESIF tiktu piešķirta EIB 
finansējumam EIF, un tā jāizmanto tieši 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un 
maziem vidēja kapitāla uzņēmumiem, kā 
arī inovatīviem MVU un inovatīviem 
vidēja kapitāla uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai ESIF varētu pildīt savus divējādos mērķus, ir svarīgi precizēt, ka garantijas daļa ir 
jārezervē riska finansējuma pieejamībai MVU un maziem vidēja kapitāla uzņēmumiem. 
Saistīts ar grozījumu 1. pantam, 5. panta 2. punkta e) apakšpunktam un 7. pantam.

Grozījums Nr. 10

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. Sniedz īpašu 
atbalstu investīciju platformām, kas 
orientētas uz transformatīvām nozarēm ar 
augstu ekonomisko un sabiedrisko 
pievienoto vērtību un investīciju 
platformām, kas apvieno maza mēroga 
ilgtspējīgus un inovatīvus projektus, jo 
īpaši tādus, kurus ierosinājuši reģioni, 
pilsētas un MV, piemēram, tādiem 
energoefektivitātes projektiem kā 
dzīvojamā fonda renovācija;

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu platformas ir lieliski mehānismi, ar ko novirzīt atbalstu maza mēroga projektiem, 
piemēram, energoefektivitātes projektiem, kas citādi neatrastu savu ceļu pie ES fondiem vai 
privātajiem partneriem. Tiem var būt ļoti svarīga loma, apvienojot vairākus līdzīga maza 
mēroga projektus, jo īpaši tādus, kurus virza reģioni, pilsētas un MVU, kopās, kas pazemina 
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darījumu izmaksas un palielina izredzes uz panākumiem.

Grozījums Nr. 11

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, valstu 
attīstības bankās un vadošajās iestādēs, kas 
pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju 
fondus, un paraugpraksēm no tādiem 
projektiem kā ELENA (Eiropas vietējais 
enerģijas atbalsts) un EEEF (Eiropas 
Energoefektivitātes fonds). Tādējādi būtu 
jāizveido vienots piekļuves punkts 
jautājumiem, kas saistīti ar tehnisku 
atbalstu investīcijām Savienībā.

Or. en

Pamatojums

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Grozījums Nr. 12

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

__________________ __________________
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 svītrots

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) 

3 svītrots
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Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 
(OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).

Or. en

Pamatojums

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Grozījums Nr. 13

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 
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs sakarā ar atšķirībām to 
fiskālajās spējās rīkoties, bet, ņemot vērā 
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
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Grozījums Nr. 14

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 ar EIB riska uzņemšanās spējas 
starpniecību:

– sniedzot ilgtermiņa, produktīvas un 
stratēģiskas investīcijas Savienībā un

– nodrošinot lielāku piekļuvi 
finansējumam maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU), maziem 
uzņēmumiem ar vidēju kapitālu, it īpaši 
inovatīviem MVU un uzņēmumiem ar 
vidēju kapitālu.

Or. en

Pamatojums

ESIF mērķim vajadzētu būt skaidri jānorāda. Ir svarīgi nošķirt plānotos ilgtermiņa investīciju 
projektus, kuriem ir jāatbilst 5. panta 2. punkta a)–d) apakšpunkta vispārējiem mērķiem, bet 
citādi nav jāievēro robežvērtība, un finansiālo atbalstu uzņēmumiem (5. panta 2. punkta 
e) apakšpunkts), kurš tiks novirzīts caur EIF (skatīt 7. pantu), kas pēc sava rakstura var 
koncentrēties tikai uz MVU un maziem (un inovatīviem) vidēja kapitāla uzņēmumiem. Tas ir 
arī saskaņā ar 13. apsvērumu.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a. ESIF nolīguma noteikumus nosaka 
Komisija un EIB un apstiprina viens no 
likumdevējiem pirms šīs regulas stāšanās 
spēkā, lai nodrošinātu, ka ESIF nolīgums 
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paredz pienācīgu regulas īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Regulu nevar pieņemt, kamēr Parlaments neuzzina ESIF nolīguma saturu. Parlamentam ir 
jānodrošina, ka ESIF nolīgums ietver to, kas ir nepieciešams, lai pareizi īstenotu šo regulu, 
un ka nolīgums nepārkāpj likumdevēju tiesības.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1. Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir 
uzņēmumi, kas nodarbina mazāk nekā 
250 personas, kā noteikts Regulā (ES) 
Nr. 651/2014.

2. Mazie vidēja kapitāla ir uzņēmumi, kas 
nodarbina mazāk nekā 500 personas.

3. Inovatīvi vidēja kapitāla uzņēmumi ir 
vidēja kapitāla uzņēmumi, kuru 
pētniecības un izstrādes un inovācijas 
izmaksas, kā noteikts Vispārējā grupu 
atbrīvojuma regulā, veido:

(a) vismaz 15 % no kopējiem darbības 
izdevumiem vismaz vienā no trīs gadiem 
pirms pirmās investīcijas saskaņā ar riska 
finansējuma valsts atbalsta pasākumu vai

(b) vismaz 10 % gadā no kopējām 
darbības izmaksām 3 gadu laikā pirms 
pirmās investīcijas saskaņā ar riska 
finansējuma valsts atbalsta pasākumu;

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi pienācīgi definēt šajā regulā izmantotos terminus, lai vēlāk nodrošinātu regulas 
pareizu interpretāciju un īstenošanu.

Grozījums Nr. 17

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;

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai visas ESIF atbalstītās investīcijas atbilstu šajā regulā paredzētajiem 
nosacījumiem. Jo īpaši ir jānodrošina atbilstība 5. panta 2. punktā un 2.a punktā minētajiem 
mērķiem un atbilstības kritērijiem.

Grozījums Nr. 18

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 

ESIF nolīgumā paredz izveidot Eiropas 
Investīciju konsultāciju centru ("EIKC") 
Eiropas Investīciju bankā, kas sniedz 
konsultatīvu atbalstu investīciju 
projektiem saskaņā ar šīs regulas 5. panta 
2. punktā un 2.a punktā minētajiem 
mērķiem.
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instrumentu izmantošanu, publiskā un 
privātā sektora partnerības izmantošanu un, 
vajadzības gadījumā, konsultācijas par 
attiecīgajiem ES likumdošanas 
jautājumiem.

EIKC balstās uz tagadējiem EIB un 
Komisijas konsultatīvajiem dienestiem un 
veic šādas darbības.

1. Darbojas kā vienots tehnisko 
konsultāciju centrs un sniedz atbalstu 
saistībā ar investīciju projektu 
identificēšanu, sagatavošanu un izstrādi; 
kā arī sniedz 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.

2. Sniedz īpašu atbalstu investīciju 
platformām, kas orientētas uz nozarēm ar 
augstu ekonomisko un sabiedrisko 
pievienoto vērtību vai kas kopās apvieno 
mazākus projektus, jo īpaši tādus, kurus 
ierosinājuši reģioni, pilsētas un MVU.

3. Izveido īpašu tehniskās palīdzības 
instrumentu, ar ko ieviest investīciju 
platformas kopīgiem energoefektivitātes 
projektiem decentralizētā līmenī.

4. Saistībā ar ESIF izmantošanu sniedz 
tehnisko un finansiālo atbalstu 
decentralizētām iestādēm, kas īsteno 
līdzīgas tehniskās palīdzības shēmas 
vietējā līmenī.

5. Darbojas kā vienots kontaktpunkts 
projektu iniciatoriem vai tos novirza uz 
4. punktā minētajām iestādēm.

6. Nodrošina strukturālu apmaiņu ar 
informāciju un paraugpraksi starp visām 
ESIF iesaistītajām ieinteresētajām 
personām.

Or. en
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Pamatojums

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Grozījums Nr. 19

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 attīstības 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) un 
EEIF (Eiropas Energoefektivitātes 
fonds).

Or. en

Pamatojums

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF ir 
Investīciju komiteja, kas ir atbildīga par 
potenciālo operāciju izpēti saskaņā ar ESIF 
investīciju politikām un par ES garantijas 
atbalsta apstiprināšanu operācijām saskaņā 
ar 5. pantu, neatkarīgi no to ģeogrāfiskās 
atrašanās vietas.

ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF ir 
Investīciju komiteja, kas ir atbildīga par 
potenciālo operāciju izpēti saskaņā ar ESIF 
investīciju politikām un par ES garantijas 
atbalsta apstiprināšanu operācijām:

1. saskaņā ar 5. pantu;

2. saskaņā ar ES klimata un enerģētikas 
mērķiem 2020., 2030. un 2050. gadam; 
nedrīkst pieļaut, ka šo mērķu sasniegšana 
tiek apdraudēta vai radīta bloķējoša 
ietekme ar tehnoloģiju, ražošanas procesu 
vai infrastruktūras projektiem, kas var 
palikt nerealizēti;

3. ar uzskatāmu ekonomisku, sabiedrisku 
un ilgtspējīgu pievienoto vērtību, kas 
attīsta ES inovācijas, prasmes, rada 
darbvietas un paaugstina konkurētspēju;

4. neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās 
vietas.

Or. en

Pamatojums

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Investīciju komitejas sastāvā ir vismaz seši 
neatkarīgi eksperti un rīkotājdirektors. 
Neatkarīgajiem ekspertiem ir attiecīga 
augsta līmeņa tirgus pieredze saistībā ar 
projektu finansēšanu 5. panta 2. punktā 
uzskaitītajās investīciju projektu jomās.

Investīciju komiteju ieceļ Valde uz 
atjaunojamu trīs gadu noteiktu termiņu.

Or. en

Pamatojums

Investīciju komitejā, kas lemj par to, kurus projektus atbalstīs no ESIF saskaņā ar 5. panta 
2. punktā un 2.a punktā noteiktajiem mērķiem, ir jābūt pietiekamam ekspertu skaitam. Tas ir 
jādara tāpēc, lai nodrošinātu, ka notiek daudznozaru lēmumpieņemšanas process par 
kritērijiem atbilstīgajiem projektiem visās dažādajās nozarēs, kas uzskaitītas 5. panta 2. un 
2.a punktā. Visiem izraudzītajiem ekspertiem ir jābūt attiecīgai tirgus pieredzei un 
dokumentētām zināšanām par projektu finansēšanu vienā vai vairākās šajās nozarēs.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES garantiju piešķir EIB finansēšanas un 
investīciju operācijām, ko apstiprinājusi 3. 
panta 5. punktā minētā Investīciju 
komiteja, vai EIF finansējumam, lai veiktu 
EIB finansēšanas un investīciju operācijas 
saskaņā ar 7. panta 2. punktu. Attiecīgās 
darbības atbilst Savienības politikām un 
atbalsta jebkuru no šādiem vispārīgajiem 
mērķiem:

ES garantiju piešķir EIB finansēšanas un
investīciju operācijām, kas orientētas uz 
drīzāku pāreju uz gudru, ilgtspējīgu un 
dekarbonizētu ekonomiku un ko 
apstiprinājusi 3. panta 5. punktā minētā 
Investīciju komiteja, vai EIF 
finansējumam, lai veiktu EIB finansēšanas 
un investīciju operācijas saskaņā ar 7. 
panta 2. punktu. Attiecīgās darbības atbilst 
Savienības politikām un atbalsta jebkuru 
no šādiem vispārīgajiem mērķiem:

Or. en
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Grozījums Nr. 23

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) transporta infrastruktūras attīstība, jo 
īpaši rūpniecības centros;

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) ilgtspējīgas enerģētikas 
infrastruktūras attīstība, jo īpaši tādās 
jomās kā elektroenerģijas 
starpsavienojumi, viedtīkli sadales līmenī 
un enerģijas uzglabāšana;

Or. en

Pamatojums

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ab apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) digitālās infrastruktūras, 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas un inovācijas attīstība;

Or. en

Pamatojums

Digitālā ekonomika attīstās septiņas reizes straujāk nekā pārējā ekonomika un ir viena no 
daudzsološākajām iespējām, kā atveseļot ekonomiku un radīt kvalitatīvas darbvietas. 
Izšķiroša nozīme ir ieguldījumiem kvalitatīvā telekomunikāciju un platjoslas interneta 
infrastruktūrā. Tomēr ir jāpalielina investīcijas arī tādās jomās kā Eiropas iedzīvotāju 
izpratne par digitāliem instrumentiem un šo instrumentu lietotprasme, digitālā pētniecība un 
izstrāde, radošo nozaru darbības veicināšana digitālajā jomā un labvēlīgas vides radīšana 
tam, lai paplašinātu digitālo viedierīču un pakalpojumu izmantošanu ikdienā.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) investīcijas izglītībā un apmācībā, 
veselības aprūpē, pētniecībā un attīstībā, 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijās un inovācijās;

(b) investīcijas izglītībā un apmācībā, 
veselības aprūpē, pētniecībā un attīstībā, 
tostarp ar inovāciju saistītā pētniecības un 
tehnoloģijas infrastruktūrā;

Or. en

Pamatojums

Izglītība, pētniecība un attīstība, kā arī inovācija ir vieni no Eiropas nozīmīgākajiem 
līdzekļiem, kas palielina mūsu ekonomikas konkurētspēju un mūsu sabiedrības labklājību un 
veselību. Eiropiešu prasmes un radošums ir Eiropas konkurētspēju veicinošs rīks globālajā 
ekonomikā. Investīcijas izglītībā, pētniecībā un inovācijā ir izšķiroši elementi ekonomikas 
krīzes pārvarēšanas stratēģijā, radot jaunas kvalitatīvas darbvietas, attīstot jaunus eksporta 
tirgus un uzlabojot ES rūpniecības konkurētspēju.

Grozījums Nr. 27

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

(c) atjaunojamo energoresursu ekspansija 
un enerģijas un resursu efektivitāte;

(c) atjaunojamo energoresursu ekspansija, 
energoefektivitāte un resursefektivitāte, 
īpašu uzmanību pievēršot 
energopieprasījuma samazināšanai ar 
pieprasījuma pārvaldības un ēku 
renovācijas pasākumiem;

Or. en

Pamatojums

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way.
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings,
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) infrastruktūras projekti vides, dabas 
resursu, pilsētvides attīstības un sociālajās 
jomās;

(d) infrastruktūras projekti tādās jomās kā 
vide un dabas resursi, uzmanību pievēršot 
ekosistēmas pakalpojumu 
nostiprināšanai, pilsētvides attīstība un 
sociālā nozare;

Or. en

Pamatojums

Ekosistēmas pakalpojumiem ir liela nozīme ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā un 
saistībā ar pielāgošanos klimatam un ietekmes uz klimatu mazināšanu. EK atbalstītais TEEB
ziņojums (Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomika) liecina, ka mūsu ekosistēmām 
piemīt milzīga ekonomiskā vērtība un potenciāls risināt daudzus sabiedrības uzdevumus. 
Tāpēc ir pamatoti pievērst uzmanību infrastruktūrai un investīcijām, kas var nostiprināt 
ekosistēmu pakalpojumus (piemēram, dabisko plūdu zonu izveide vai meža paplašināšana).
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Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt ES garantiju piešķir, lai, ar 
Eiropas Investīciju bankas starpniecību, 
atbalstītu īpašu investīciju platformas un 
valstu attīstības bankas, kas investē 
operācijās, kuras atbilst šīs regulas 
prasībām. Šādā gadījumā Valde nosaka 
politikas attiecībā uz atbilstīgo investīciju 
platformām.

Turklāt ES garantiju piešķir finansēšanai 
un investīciju operācijām, ko veic īpašas
investīciju platformas un valsts attīstību 
veicinošas bankas vai iestādes, ko 
apstiprinājusi 3. panta 5. punktā minētā 
Investīciju komiteja. Attiecīgās operācijas 
ir saskaņā ar Savienības politiku un 
atbalsta šajā punktā minētos mērķus, 
uzmanību pievēršot transformatīvām 
nozarēm ar augstu pievienoto vērtību, 
tādām kā mazapjoma energoefektivitātes 
un resursefektivitātes projekti. Lai 
saņemtu ES garantiju saskaņā ar šo 
pantu, Valde nosaka politikas nostādnes 
attiecībā uz atbilstīgo investīciju 
platformām un attiecībā uz īpašo 
investīciju platformu un valsts attīstību 
veicinošo banku vai iestāžu operācijām. 
Turklāt EIB var piedalīties īpašajās 
investīciju platformās un valsts attīstību 
veicinošo banku darbībā, lai izmantotu 
ES garantiju.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu investīciju platformas un valsts attīstību veicinošās 
bankas ES garantiju var saņemt tikai tad, ja tās atbalsta EIB. Ja investīcijas ir lielas un 
realizē lielus ES mēroga projektus, EIB iesaiste var būt pat vēlama. Taču apvienotiem 
mazākiem projektiem, kurus finansē vai pārvalda investīciju platformas, valsts attīstību 
veicinošās bankas vai iestādes, EIB iesaiste ne vienmēr ir vajadzīga, ja attiecīgās operācijas 
ir saskaņā ar šā panta mērķiem un Investīciju komiteja tās ir atzinusi par atbilstīgām.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā valstu vai reģionālajās 
investīciju platformās saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1303/2013 5. pantu un II sadaļu 
iesaista kompetentās valsts iestādes, 
ekonomiskos un sociālos partnerus un 
attiecīgās struktūras, kas pārstāv 
pilsonisko sabiedrību.

Or. en

Pamatojums

Tādu valstu un reģionālo investīciju platformu izveidē un darbībā, kas atbalsta investīcijas ar 
lielu sabiedrisko nozīmi, ir jāiesaista attiecīgās ieinteresētās personas. Par to, kā tas darāms, 
detalizēti noteikumi ir izklāstīti Regulā (ES) Nr. 1303/2013. Līdzīga pieeja ir vēlama saistībā 
ar ESIF atbalstītajām investīciju platformām. Partneru iesaiste ir viens no labākajiem 
veidiem, kā uzlabot līdzdalību un gūt maksimālus rezultātus no investīcijām.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vismaz 20 % no piešķirtajām garantijām 
rezervē investīcijām energoefektivitātē, 
konkrēti izveidojot īpašas investīciju 
platformas dzīvojamā fonda renovācijai.

Or. en

Pamatojums

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.
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Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a ES garantiju piešķir tikai tiem 
projektiem un operācijām, kas atbilst 
šādiem atbilstības kritērijiem:

a) projekti un operācijas veicina 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei; tie atbilst 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 9. panta 
mērķiem un ir saskaņā ar 10. pantu un 
I pielikumu;

b) projekti un operācijas veicina pāreju uz 
gudru, ilgtspējīgu un dekarbonizētu 
ekonomiku un ir saskaņā ar 
apstiprinātajiem ES klimata un 
enerģētikas mērķiem 2020., 2030. un 
2050. gadam;

c) īpašo investīciju platformu un valsts 
attīstību veicinošo banku un iestāžu 
atbalstītie projekti un operācijas atbilst 
Valdes politikas nostādnēm un atbilstības 
kritērijiem, kā tas noteikts 5. panta 
2. punkta otrajā daļā; Valdes politikas 
nostādnes un atbilstības kritēriji nedrīkst 
atšķirties no šā panta a) un 
b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

Or. en

Pamatojums

Formulējot skaidrus atbilstības kritērijus, lielāku uzmanību pievērš veidam, kā ir jāīsteno 
2. panta 2. punktā minētie vispārējie mērķi. Panta a) apakšpunktā ir iekļauta atsauce uz 
tematiskajiem mērķiem un Regulas Nr. 1303/2013 vienoto stratēģisko satvaru. Tas izdarīts, 
lai norādītu, ka ESIF ir Savienības integrēta un koordinēta pieeja virzībā uz saskaņotu, 
līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Skaidri jāpasaka, ka var izmantot jebkāda veida finansējumu, lai līdzfinansētu operācijas un 
projektus ar ES garantijas atbalstu, nevis tikai to finansējumu, kas saņemts no Eiropas 
strukturāliem un investīciju fondiem.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) EIB aizdevumi, garantijas, 
kontragarantijas, kapitāla tirgus 
instrumenti, jebkura cita veida finansējums 
vai kredītkvalitātes uzlabošanas 
instruments, dalības kapitālā vai 
kvazikapitālā. Šos instrumentus piešķir, 
iegūst vai emitē Savienībā veiktām 
operācijām, tostarp pārrobežu operācijām 
starp dalībvalsti un trešo valsti, saskaņā ar 
šo regulu un ja EIB finansējums ir piešķirts 
saskaņā ar parakstītu līgumu, kura darbības 
termiņš nav beidzies vai anulēts;

(a) EIB aizdevumi, garantijas, 
pretgarantijas, kapitāla tirgus instrumenti, 
jebkura cita veida finansējums vai 
kredītkvalitātes uzlabošanas instruments, 
dalības kapitālā vai kvazikapitālā, tostarp 
ar valsts attīstību veicinošu banku vai 
iestāžu, vai investīciju platformu 
starpniecību. Šos instrumentus piešķir, 
iegūst vai emitē Savienībā veiktām 
operācijām, tostarp pārrobežu operācijām 
starp dalībvalsti un trešo valsti, saskaņā ar 
šo regulu un ja EIB finansējums ir piešķirts 
saskaņā ar parakstītu līgumu, kura darbības 
termiņš nav beidzies vai anulēts;

Or. en
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) EIB finansējums EIF, lai tas varētu 
veikt darījumus ar kredītiem, garantijām, 
kontragarantijām, jebkāda cita veida 
kredītkvalitātes uzlabošanas 
instrumentiem, kapitāla tirgus 
instrumentiem vai dalībām kapitālā vai 
kvazikapitālā. Šos instrumentus piešķir,
iegūst vai emitē Savienībā veiktām 
operācijām saskaņā ar šo regulu un ja EIB 
finansējums ir piešķirts saskaņā ar 
parakstītu līgumu, kura darbības termiņš 
nav beidzies vai anulēts.

(b) EIB finansējums EIF, lai tas varētu 
veikt darījumus ar kredītiem, garantijām, 
pretgarantijām, jebkāda cita veida 
kredītkvalitātes uzlabošanas 
instrumentiem, kapitāla tirgus 
instrumentiem vai dalībām kapitālā vai 
kvazikapitālā, tostarp ar valsts attīstību 
veicinošu banku vai iestāžu, vai 
investīciju platformu starpniecību. Šos
instrumentus piešķir, iegūst vai emitē 
Savienībā veiktām operācijām saskaņā ar 
šo regulu un ja EIB finansējums ir piešķirts 
saskaņā ar parakstītu līgumu, kura darbības 
termiņš nav beidzies vai anulēts.

Or. en

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No dalībvalstīm un valsts attīstību 
veicinošām bankām vai iestādēm, kas ir 
klasificētas valsts sektorā vai rīkojas valsts 
vārdā, saņemtais finansiālais ieguldījums 
šai regulai atbilstīgajiem projektiem, 
operācijām vai investīciju platformām tiek 
uzskatīts kā vienreizējs pasākums tādā 
nozīmē, kā tas minēts Regulas (EK) 
Nr. 1466/97 5. panta 1. punktā un 
Regulas (EK) Nr. 1467/97 3. panta 
4. punktā. Tas ir finansiālais ieguldījums, 
kas palīdz sasniegt Savienības politikas 
mērķus un kas tiek uzskatīts par būtisku 
faktoru Regulas (EK) Nr. 1467/97 
2. panta 3. punkta nozīmē, nodrošinot, ka 
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šis finansiālais ieguldījums nepārsniedz 
atsauces vērtību, kā tas minēts LESD 
126. panta 2. punktā.

Atkāpjoties no 2015. gada 13. janvāra 
paziņojumā COM(2015)0012 sniegtajiem 
Komisijas norādījumiem par Regulas 
(EK) Nr. 1466/97 īstenošanu, dalībvalstis 
izmantos investīciju klauzulas sniegtās 
priekšrocības saistībā ar investīcijām 
īpašās investīciju platformās, kas 
izveidotas investīcijām energoefektivitātes 
operācijās un projektos un kas atbilst šai 
regulai, ja:

i) novirzīšanās no dalībvalstu vidēja 
termiņa mērķa vai apstiprinātā fiskālās 
korekcijas ceļa šā mērķa sasniegšanai 
nepārsniedz atsauces vērtību, proti, 3 % 
no IKP deficīta un tiek saglabāta 
atbilstīga drošības rezerve;

ii) attiecīgi tiek efektīvi palielināti 
investīciju līmeņi.

Šādā gadījumā investīciju klauzulu 
piemēros arī tad, ja pastāv negatīva IKP 
izaugsme vai minimāla negatīvās 
produktivitātes starpība.

Or. en

Pamatojums

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ES garantija EIB ir summa, kas vienāda 
ar EUR 16 000 000 000, no kuras ne 
vairāk kā EUR 2 500 000 000 var piešķirt
EIB finansējumam EIF saskaņā ar 2. 
punktu. Neskarot 8. panta 9. punktu, 
kopējie maksājumi no Savienības saskaņā 
ar garantiju EIB nepārsniedz minēto 
garantijas summu.

1. ES garantija EIB ir summa, kas vienāda 
ar EUR 16 000 000 000, no kuras EUR 
2 500 000 000 piešķir EIB finansējumam 
EIF saskaņā ar 2. punktu regulas 1. pantā 
noteiktajiem mērķiem. Neskarot 8. panta 
9. punktu, kopējie maksājumi no 
Savienības saskaņā ar garantiju EIB 
nepārsniedz minēto garantijas summu.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka tiek paredzēti ESIF līdzekļi, kas izmantojami, lai MVU un uzņēmumi ar vidēji 
lielu kapitālu piekļūtu riska finansējumam, un šāda iespēja nedrīkst būt atkarīga no izvēles un 
nedrīkst būt elastīga.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 5. punktu, mērķapjomu 
sasniedz, pakāpeniski iemaksājot budžeta 
saistību apropriācijas garantiju fondā, un 
to nosaka gada budžeta procedūras 
ietvaros, pienācīgi ņemot vērā visus 
līdzekļus, kas pieejami saskaņā ar 
Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu 
Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu 
finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, jo 
īpaši 11., 13. un 14. pantu, kā arī 
vajadzības gadījumā un ja nav cita 
risinājuma, tad, pilnībā ievērojot 
2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 
17. un 18. punktu, var pārdalīt līdzekļus 
no 1A izdevumu kategorijas daudzgadu 
programmām, ja ir pierādīts, ka šīm 
programmām paredzētās saistības ir 
nepietiekamas. Gan attiecībā uz saistību, 
gan maksājumu apropriācijām garantiju 
fonda finansēšanu pārskata saistībā ar 
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DFS 2014.–2020. gadam termiņa 
vidusposma pārskatu/ pārskatīšanu, kas 
jāizdara ne vēlāk kā 2016. gada beigās, kā 
to paredz 2. pants Padomes 2013. gada 2. 
decembra Regulā Nr. 1311/2013, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izstrādā, atjaunina un 
izplata, regulāri un strukturēti, informāciju 
par pašreizējiem un turpmākajiem 
investīciju projektiem to teritorijā.

3. Dalībvalstis, saskaņā ar ES Regulas 
Nr. 1303/2013 5. pantu iesaistot partnerus 
reģionālā un vietējā līmenī, izstrādā, 
atjaunina un izplata, regulāri un strukturēti, 
informāciju par pašreizējiem un 
turpmākajiem investīciju projektiem to 
teritorijā.

Or. en

Pamatojums

ES Regulā Nr. 1303/2013 ļoti noderīgā, realizējamā un integrējošā veidā ir ieviests 
partnerības princips. Tas paredz sadarbību ar vietējiem un reģionāliem partneriem, kas var 
sniegt vietējas un sektorālas specializētās zināšanas, kurām ir izšķiroša nozīme, lai projekti 
būtu sekmīgi un sabiedrība tos pieņemtu. Tāpēc šie partneri ir jāiesaista procesā, kad notiek 
atbalsta saņemšanai atbilstīgo projektu identificēšana, apkopošana un iepazīstināšana ar 
tiem.
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Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) papildu vērtības novērtējumu, privātā 
sektora resursu mobilizāciju, aplēsto un 
faktisko rezultātu, iznākumu un ietekmi 
EIB finansēšanas un investīciju operācijām 
apkopotā veidā;

(b) ekonomiskās un sabiedriskās 
pievienotās vērtības novērtējumu, privātā 
sektora resursu mobilizāciju, aplēsto un 
faktisko rezultātu, iznākumu un ietekmi 
EIB finansēšanas un investīciju operācijām 
apkopotā veidā, un tas ietver ietekmi uz 
tādu darbvietu radīšanu, kas ir orientētas 
uz nākotni, ilgtspējīgas un vietēja mēroga, 
ilgtspējīgu ES ekonomikas pārkārtošanu 
un dekarbonizāciju, ekosistēmas 
pakalpojumu saglabāšanu un dzīvotspējas 
uzlabošanu, ES atkarības no enerģijas un 
dabas resursiem mazināšanu un 
Savienības ekonomikas konkurētspējas un 
inovācijas potenciāla palielināšanu;

Or. en

Pamatojums

ESIF ir jāveicina un jāatbalsta projekti, kam ir izšķiroša nozīme pārejā uz ilgtspējīgu un 
dekarbonizētu Savienību. Novērtējot ESIF pievienoto vērtību un efektivitāti, ir jāizvērtē 
panāktais progress pārejā uz ilgtspējīgu un dekarbonizētu Savienību, nosakot investīciju 
ietekmi uz šajā pantā minētajiem parametriem.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EIB ar finansēšanas un investīciju 
operācijām neatbalsta darbības, kas kavē 
Savienības virzību uz ilgtspējīgu 
progresu; Šajā sakarībā EIB nepiedalās 
nevienā projektā, kuru ietekme uz 
tehnoloģijām, ražošanas procesiem vai 
infrastruktūru ir bloķējoša un kuri var 
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palikt nerealizēti, jo šādi projekti nav 
saskaņā ar ES enerģētikas un klimata 
mērķiem 2020., 2030. un 2050. gadam.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu ES enerģētikas un klimata mērķus 2020., 2030. un 2050. gadam, šodien ir 
jāpieņem pareizie lēmumi un jāveic pareizās investīcijas. ESIF ir lielisks instruments, ar ko 
veicināt un atbalstīt šāda veida projektus, kam ir izšķiroša nozīme pārejā uz ilgtspējīgu un 
dekarbonizētu Savienību. Līdz ar to tādu projektu atbalstīšana, kuru ietekme uz tehnoloģijām, 
ražošanas procesiem vai infrastruktūru ir bloķējoša un kuriem līdz ar to nav vietas ilgtspējīgā 
dekarbonizētā Savienībā, ir neproduktīva un rada liekas izmaksas, nerealizētus projektus un 
ES naudas zaudējumu.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
18. pants
Regula (ES) Nr. 1291/2013
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums
Saistīts ar 8. panta grozījumu. Garantiju fonda finansējumam nav jābūt fiksētam laikā, kad 
tiek pieņemta ESIF regula. To var izskatīt gadskārtējā budžeta procedūrā. 

Programma „Apvārsnis 2020” jau nodrošina lielus līdzekļus pētniecībai un attīstībai, kā arī 
inovācijai un rada lielu sviras efektu. Tā tika pieņemta garā likumdošanas procesā, kurā 
rūpīgi tika apzinātas prioritārās jomas, dažādie instrumenti un saņēmēji, panākot zināmu 
līdzsvaru.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
19. pants
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Regula (ES) Nr. 1316/2013
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 8. panta grozījumu. Garantiju fonda finansējumam nav jābūt fiksētam laikā, kad 
tiek pieņemta ESIF regula. To var izskatīt gadskārtējā budžeta procedūrā. 

CEF jau lielā mērā veicina investīcijas enerģētikā, telekomunikāciju un transporta 
infrastruktūrā, kam ir liels sviras efekts. Tas tika pieņemts garā likumdošanas procesā, kurā 
rūpīgi tika apzināti kopīgo interešu projekti un dažādie izmantojamie instrumenti.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
I pielikums
Regula (ES) Nr. 1291/2014
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 8. panta grozījumu. Garantiju fonda finansējumam nav jābūt fiksētam laikā, kad 
tiek pieņemta ESIF regula. To var izskatīt gadskārtējā budžeta procedūrā. 

Programma „Apvārsnis 2020” jau nodrošina lielus līdzekļus pētniecībai un attīstībai, kā arī 
inovācijai un rada lielu sviras efektu. Tā tika pieņemta garā likumdošanas procesā, kurā 
rūpīgi tika apzinātas prioritārās jomas, dažādie instrumenti un saņēmēji, panākot zināmu 
līdzsvaru.


