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GROZĪJUMI 001-001 
iesniegusi Budžeta komiteja, Ekonomikas un monetārā komiteja

Ziņojums
José Manuel Fernandes, Udo Bullmann A8-0198/2017
Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana

Regulas priekšlikums (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko groza Regulu ▌(ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 attiecībā uz Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju 

centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 172. un 173. pantu, 
175. panta trešo daļu un 182. panta 1. punktu,

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir 
apzīmēti ar simbolu ▌.
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ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu, 

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu Nr. 2/20161,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1) Kopš 2014. gada novembrī tika publiskots Investīciju plāns Eiropai2, ir investīciju 
pieauguma nosacījumi ir uzlabojušies un atgriežas pārliecība par Eiropas ekonomikas 
spēku un izaugsmi. Šobrīd Savienībā ceturto gadu notiek mērena atveseļošanās, un 
iekšzemes kopprodukts 2015. gadā ir pieaudzis par 2 %, taču bezdarba līmenis 
joprojām pārsniedz pirmskrīzes perioda rādītājus. Ar Investīciju plānu sāktie 
visaptverošie centieni jau sniedz konkrētus rezultātus, lai gan joprojām nav iespējams 
aplēst kopējo ietekmi, kāda ESIF bijusi uz izaugsmi, jo lielāku investīciju projektu 
makroekonomiskā ietekme nevar būt tūlītēja. Tiek prognozēts, ka investīcijas 
pakāpeniski palielināsies 2016. un 2017. gada laikā, taču progress joprojām ir lēns un 
zem vēsturiskā līmeņa. 

(2) Pozitīvais impulss būtu jāsaglabā un būtu jāturpina centieni, lai investīcijas atkal kļūtu 
ilgtermiņā ilgtspējīgas, sasniedzot reālo ekonomiku. Investīciju plāna mehānismi 
darbojas, un tie būtu jānostiprina, lai turpmāk mobilizētu privātā sektora investīcijas 
Eiropas nākotnei svarīgās nozarēs un jomās, kur tirgus joprojām pastāv tirgus 
nepilnības vai nepietiekamu investīciju situācijas, būtiski ietekmējot 
makroekonomiku un radot darbvietas. 

(3) Komisija 2016. gada 1. jūnijā nāca klajā ar paziņojumu “Eiropa atkal investē. 
Novērtējums par Investīciju plānu Eiropai”, kurā izklāstīti Investīciju plāna līdzšinējie 
sasniegumi un paredzētie turpmākie pasākumi, tostarp Eiropas Stratēģisko investīciju 
fonda (ESIF) darbības pagarināšana, pārsniedzot sākotnējo triju gadu periodu, mazo 
un vidējo uzņēmumu klases palielināšana saskaņā ar spēkā esošo regulējumu un 
Eiropas Investīciju konsultāciju centra (EIKC) nostiprināšana. 

(4) ESIF, ko īsteno ▐ EIB grupa, kvantitatīvā ziņā ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķi 
mobilizēt vismaz EUR 315 miljardus papildu investīciju reālajā ekonomikā līdz 
2018. gada vidum. Tirgus reakcija un apgūšana ▐ ir īpaši strauji notikusi MVU klasē, 
kur ESIF rezultāti krietni pārsniedz gaidītos, jo tas sākotnēji izmantoja arī esošās 
Eiropas Investīciju fonda (EIF) pilnvaras (InnovFin MVUG, COSME LGF un 
riska kapitāla resursu pilnvaras), lai paātrinātu sākšanu. MVU klase 2016. gada 
jūlijā tika palielināta par EUR 500 miljoniem pašreizējo Regulas (ES) Nr. 2015/1017 
parametru ietvaros. Lielāka finansējuma daļa tiks novirzīta MVU, ņemot vērā 
ārkārtīgu tirgus pieprasījumu pēc MVU finansējuma no ESIF — 40 % no ESIF 

1 OV C 465, 13.12.2016., 1. lpp.
2 COM(2014) 903 final.
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palielinātās riska uzņemšanās spējas būtu jānovirza tam, lai palielinātu MVU piekļuvi 
finansējumam.

(5) Eiropadome 2016. gada 28. jūnijā secināja, ka: “Investīciju plāns Eiropai, jo īpaši 
Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), jau ir devis konkrētus rezultātus un ir 
būtisks solis, lai palīdzētu piesaistīt privātās investīcijas, vienlaikus viedi izmantojot 
ierobežotos budžeta resursus. Komisija plāno drīz nākt klajā ar priekšlikumiem par 
ESIF nākotni, kuri Eiropas Parlamentam un Padomei būtu steidzami jāizskata.”

(6) ESIF tika izveidots uz trīs gadu sākotnējo termiņu un ar mērķi mobilizēt vismaz 
EUR 315 miljardus investīcijās. Tomēr vēlmei sasniegt minēto kvantitatīvo mērķi 
nevajadzētu kļūt svarīgākai par atlasīto projektu papildvērtību. Tādēļ Komisija ir 
apņēmusies ne tikai pagarināt ESIF investīciju periodu un finansiālo spēju, bet arī 
paaugstināt papildvērtības līmeni. Tiesību akta darbības pagarinājums attiecas uz 
pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu un tam būtu jānodrošina kopumā vismaz 
pustriljons euro investīcijām līdz 2020. gadam. Lai vēl vairāk uzlabotu ESIF rīcībspēju 
un dubultotu investīciju mērķi, dalībvalstīm vajadzētu sniegt ieguldījumu arī prioritārā 
kārtā. 

(6a) ESIF un tā īstenošana nevar būt pilnībā sekmīga, ja netiks veiktas darbības nolūkā 
stiprināt vienoto tirgu, izveidot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un īstenot sociāli 
līdzsvarotas un noturīgas strukturālās reformas. Turklāt, lai ESIF izmantošana 
būtu sekmīga, izšķiroši svarīgi ir labi strukturēti projekti, kas ir daļa no investīciju 
un attīstības plāniem dalībvalstu līmenī. Tādēļ dalībvalstis tiek aicinātas atbalstīt 
spējas veidošanu attiecībā uz ilgtspējīgām investīcijām, jo īpaši reģionālā un vietējā 
līmenī, un nodrošināt, ka ir izveidotas minētajam nolūkam vajadzīgās 
administratīvās struktūras.

(7) Attiecībā uz laikposmu pēc 2020. gada Komisijai saskaņā ar jauno daudzgadu 
finanšu shēmu būtu jāiesniedz tiesību akta priekšlikums par visaptverošu investīciju 
shēmu, lai faktiski samazinātu investīciju trūkumu Savienībā. Minētais tiesību akta 
priekšlikums būtu jābalsta uz secinājumiem, kas ietverti Komisijas ziņojumā un 
neatkarīgā novērtējumā, kas līdz 2018. gada 31. decembrim jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Minētajā ziņojumā un neatkarīgajā novērtējumā būtu 
jāizvērtē arī ar šo regulu pārskatītās Regulas (ES) 2015/1017 piemērošana 
pagarinātajā ESIF darbības laikposmā.

(8) Pagarinātajam ESIF būtu jāpievēršas atlikušo tirgus nepilnību un nepietiekamu 
investīciju situāciju risināšanai un jāturpina mobilizēt privātā sektora finansējums 
investīcijām, kas ir būtiskas Eiropas nākotnes darbavietu radīšanai — tostarp jauniešu 
darbavietu radīšanai —, izaugsmei un konkurētspējai ar pastiprinātu papildvērtību. Tas 
ietver investīcijas šādās jomās: enerģētika, vide un rīcība klimata politikas jomā, 
sociālā un cilvēkkapitāla joma un ar to saistītā infrastruktūra, veselības aprūpe, 
pētniecība un inovācija, pārrobežu un ilgtspējīgs transports, kā arī digitālā pārveide. Jo 
īpaši būtu jānostiprina tāds ESIF atbalstīto operāciju ieguldījums, kas palīdz sasniegt 
Parīzes Klimata konferencē izvirzītos Savienības vērienīgos mērķus (COP 21) un 
izpildīt Savienības apņemšanos par 80–95 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas. Arvien vairāk uzmanības būtu jāvelta energotīklu starpsavienojumu 
prioritārajiem projektiem un energoefektivitātes projektiem. Turklāt ESIF atbalsts 
autoceļiem būtu jāsniedz tikai nolūkā atbalstīt privātās un/vai publiskās investīcijas 
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transportā kohēzijas valstīs, mazāk attīstītos reģionos vai pārrobežu transporta 
projektos, vai arī gadījumos, kad ir nepieciešams atjaunināt un uzturēt, uzlabot ceļu 
satiksmes drošību, izstrādāt intelektiskas transporta sistēmas (ITS) ierīces vai 
nodrošināt esošo autoceļu standartu un integritāti Eiropas transporta tīklā, sevišķi 
tad, ja ierīko drošas autostāvvietas, alternatīvas tīrās degvielas uzpildes stacijas un 
elektriskās uzlādēšanas sistēmas. Digitālajā nozarē, ņemot vērā vērienīgo Savienības 
politiku attiecībā uz digitālo ekonomiku, būtu jānosaka jauni digitālās 
infrastruktūras mērķi, lai novērstu digitālo plaisu un lai Savienība kļūtu par 
pasaules līderi jaunajā tā dēvētā lietu interneta, bloku ķēdes tehnoloģijas, 
kiberdrošības un tīkla drošības laikmetā. Skaidrības labad, lai gan tie jau ir atbilstīgi, 
būtu skaidri jānosaka, ka projekti lauksaimniecības, zivsaimniecības un akvakultūras 
jomā, ietilpst vispārējos mērķos, kas var pretendēt uz ESIF atbalstu.

(8a) Lai sasniegtu Savienības mērķus, kas noteikti Parīzes klimata konferencē (COP 21), 
Valdei būtu jāsniedz sīki izstrādāti norādījumi, jo īpaši par atbilstīgajiem projektiem 
un ESIF kopējo portfeli, īpaši ņemot vērā COP 21. Lai ESIF ietvaros atbalstītu 
klimata pasākumus, EIB vajadzētu izmantot savu pieredzi, kas gūta kā lielākajai 
klimata jomas finansējuma nodrošinātajai, un izmantot starptautiskā līmenī 
saskaņotas metodes, lai noteiktu ar klimatu saistītos komponentus un izmaksas.

(8b) Kultūras un radošajām nozarēm ir galvenā nozīme Eiropas reindustrializācijā, tās ir 
izaugsmes dzinējspēks un ir stratēģiski svarīgas kā plašākas inovāciju ietekmes 
izraisītājas citās rūpniecības nozarēs, piemēram, tūrismā, mazumtirdzniecībā un 
digitālajās tehnoloģijās. ESIF būtu jāpalīdz MVU pārvarēt kapitāla nepietiekamību 
minētajā nozarē un parasti par mērķi būtu jāizvēlas projekti ar augstāku riska 
profilu, nevis projekti, ko pašlaik finansē no programmas “Radošā Eiropa” un 
garantiju mehānisma.

(9) Projektu atlasē būtu jānostiprina papildvērtība, kas ir ESIF būtiska iezīme. Proti, 
operācijām vajadzētu būt tiesīgām pretendēt uz ESIF atbalstu, ja tās risina skaidri 
apzinātas tirgus nepilnības vai nepietiekamu investīciju situācijas. Tādām operācijām 
infrastruktūras jomā infrastruktūras un inovācijas klasē, kas sasaista divas vai vairākas 
dalībvalstis vai reģionus, tostarp e-infrastruktūra vai TEN-T un TEN-E tīkli, būtu 
nepārprotami jāsniedz norāde par papildvērtību, ņemot vērā tām raksturīgo 
sarežģītību un to augsto pievienoto vērtību Savienībai. 

(9a) Papildvērtības kritērija izpilde ir atkarīga no reģiona īpašajiem saimnieciskajiem 
apstākļiem, jo projektam var būt papildvērtība vienā reģionā, bet citā var nebūt. 
Tādēļ Investīciju komitejai, vērtējot atbilstību papildvērtības kritērijam, būtu jāņem 
vērā reģiona īpašie apstākļi.

(10) Ņemot vērā to potenciālu palielināt ESIF līdzdalības efektivitāti, būtu jāmudina 
apvienot tādas operācijas, kuras veido Savienības budžeta neatmaksājama atbalsta 
un/vai finanšu instrumentu kombinācija ▐, tostarp ESIF (kā arī citu investoru) 
piešķirtu EIB finansējumu. Apvienošanas mērķis ir uzlabot Savienības izdevumu 
pievienoto vērtību, piesaistot papildu resursus no privātiem investoriem, un nodrošināt 
to, ka atbalstītās darbības kļūst ekonomiski un finansiāli dzīvotspējīgas. Lai gan 
Komisija jau ir publicējusi konkrētus norādījumus šajā jomā, būtu jāturpina 
izstrādāt pieeju ESIF apvienošanai ar Savienības fondiem, vienlaikus ņemot vērā 
ekonomisko efektivitāti un atbilstīgu papildu labuma gūšanu. ESIF un Eiropas 



PE611.529/ 5

LV

strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) kombinēta izmantošana var palīdzēt 
sasniegt plašāku ESIF ģeogrāfisko pārklājumu.

(11) Lai palielinātu ESIF apguvi mazāk attīstītos un pārejas reģionos, būtu jāpaplašina to 
vispārīgo mērķu darbības joma, kas var pretendēt uz ESIF atbalstu. Ņemot vērā to, ka 
nevajadzētu būt nekādiem projekta lieluma ierobežojumiem, lai to pieteiktu ESIF 
atbalstam, nevajadzētu kavēt maza mēroga projektiem pieteikties uz ESIF 
finansējumu. Turklāt nepieciešama papildu rīcība tehniskās palīdzības stiprināšanai 
un ESIF veicināšanai minētajos reģionos.

(11a) Investīciju platformas ir būtisks instruments tirgus nepilnību novēršanai, jo īpaši 
gadījumos, kad tiek finansēti projekti, kuri aptver vairākus reģionus vai tematus, 
tostarp energoefektivitātes projekti, un kad tiek finansēti pārrobežu projekti. Tādēļ ir 
svarīgi veicināt partnerību izveidi ar valsts attīstību veicinošām bankām vai 
iestādēm, tostarp nolūkā izveidot investīciju platformas. Saistībā ar šādām 
partnerībām Investīciju komitejai saskaņā ar attiecīgiem Valdes norādījumiem 
vajadzētu būt iespējai piešķirt atbilstīgu daļu no ES galvojuma tieši investīciju 
platformām un valsts attīstību veicinošām bankām vai iestādēm un pēc tam deleģēt 
šīm struktūrām lēmuma pieņemšanu par projektu atlasi. Šādos gadījumos 
Investīciju komitejai būtu jāsaglabā tiesības jebkurā laikā uzraudzīt projektu atlases 
procedūru, lai nodrošinātu, ka to piemēro saskaņā ar šo regulu.

(11b) Šī iespēja tieši piešķirt ES galvojumu un investīciju platformām un valsts attīstību 
veicinošām bankām vai iestādēm nekādā gadījumā nedrīkstētu izraisīt vispārēju 
diskrimināciju pret dalībvalstīm, kuras nav izveidojušas šādas struktūras, un tai 
nevajadzētu izraisīt ģeogrāfisku koncentrāciju.

(12) Savienībai attiecībā uz visu investīciju periodu vajadzētu piešķirt Savienības 
galvojumu (“ES galvojums”), kas nevienā brīdī nedrīkstētu pārsniegt 
EUR 26 000 000 000, lai ļautu ESIF atbalstīt investīcijas, no kuriem ne vairāk kā 
EUR 16 000 000 000 vajadzētu būt pieejamiem pirms 2018. gada 6. jūlija.

(13) Paredzams, ka tad, kad ES galvojums tiek kombinēts ar EUR 7 500 000 000, ko sniedz 
EIB, ESIF atbalstam būtu jārada papildu investīcijas EUR 100 000 000 000 apmērā no 
EIB un EIF. Paredzams, ka summa EUR 100 000 000 000 apmērā, ko atbalsta ESIF, 
līdz 2020. gada beigām radīs vismaz EUR 500 000 000 000 papildu investīcijas reālajā 
ekonomikā.

(14) Lai daļēji finansētu Savienības vispārējā budžeta ieguldījumu ES garantijas fondā 
papildu investīciju veikšanai, minētajam mērķim būtu jāiezīmē summa 
EUR 650 000 000 apmērā no nepiešķirtajām rezervēm no 2014.–2020. gada 
daudzgadu finanšu shēmas maksimālajiem apjomiem, kam būtu jāsaņem atļauja no 
Eiropas Parlamenta un Padomes1 ikgadējās budžeta procedūras laikā. Turklāt 
apropriācijas EUR 1 645 797 000 apmērā būtu jāpārved no EISI finanšu 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, 
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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instrumentiem uz EISI dotāciju daļu, lai atvieglotu apvienošanu ar ESIF vai ar citiem 
attiecīgiem instrumentiem, jo īpaši tiem, kas vērsti uz energoefektivitāti.

(15) Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta saistībā ar ESIF atbalstītajām investīcijām, garantiju 
fonda mērķapjomam vajadzētu būt 35 % no kopējām ES galvojuma saistībām, lai 
nodrošinātu pienācīgu aizsardzības līmeni. 

(16) Saskaņā ar ārkārtīgu tirgus pieprasījumu pēc MVU finansējuma ESIF ietvaros, par 
kuru paredzams, ka tas turpināsies, būtu jāuzlabo ESIF MVU klase. Īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš sociālajiem uzņēmumiem un sociālajiem pakalpojumiem, tostarp 
izstrādājot un ieviešot jaunus instrumentus, kas ir atbilstoši nozares vajadzībām un 
īpatnībām.

(17) EIB un EIF būtu jānodrošina, ka galīgie finansējuma saņēmēji, tostarp MVU, zina par 
ESIF atbalsta pastāvēšanu, lai veicinātu informētību par ES galvojumu, kas tiek 
piešķirts saskaņā ar Regulu (ES) 2015/1017. Finansēšanas nolīgumā būtu jāiekļauj 
skaidra atsauce uz ESIF.

(18) Lai uzlabotu ESIF operāciju pārredzamību, Investīciju komitejai savos lēmumos, kas 
ir publiski un pieejami, būtu jāpaskaidro iemesli, kāpēc tā uzskata, ka operācijai būtu 
jāpiešķir ES galvojums, īpašu uzmanību pievēršot atbilstībai papildvērtības kritērijam. 
Rezultātu pārskats būtu jāpublisko, tiklīdz operācija ir parakstīta ES galvojuma 
saņemšanai. 

(18a) Rezultātu pārskats būtu jāizmanto, stingri ievērojot šo regulu, kā arī Komisijas 
Deleģēto Regulu (ES) 2015/15581 un tās pielikumu, kā neatkarīgs un pārredzams 
novērtēšanas instruments, ko Investīciju komiteja izmantos, lai kā prioritāti noteiktu 
ES galvojuma izmantošanu operācijām, kuras parāda augstākus rezultātus un 
pievienoto vērtību. EIB rezultāti un rādītāji būtu jāaprēķina ex ante un jāuzrauga 
rezultāti pēc projekta pabeigšanas.

(18b) Valdei būtu jāpārskata investīciju pamatnostādnes, lai noteiktu minimālo slieksni 
attiecībā uz dažādiem kritērijiem rezultātu pārskatā nolūkā uzlabot projektu 
novērtēšanu.

(19) ESIF atbalstītajām operācijām būtu jāievēro Savienības labas nodokļu pārvaldības 
principi. Saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, ieteikumiem un pamatnostādnēm, 
veicot savas operācijas, EIB nevajadzētu izmantot nodokļu apiešanas struktūras, jo 
īpaši agresīvas nodokļu plānošanas shēmas, vai iesaistās tajās, kā arī nevajadzētu 
sniegt līdzekļus saņēmējiem, kas izmanto nodokļu apiešanas struktūras, jo īpaši 
agresīvas nodokļu plānošanas shēmas, vai iesaistās tajās.

(20) Turklāt ir lietderīgi veikt dažus tehniskus precizējumus saistībā ar nolīgumu par ESIF 
pārvaldību, par ES galvojuma piešķiršanu un par instrumentiem, uz ko tas attiecas, 
tostarp valūtas maiņas kursa risku segumu dažās situācijās. Saskaņā ar šo regulu būtu 
jāpieņem nolīgums ar EIB par ESIF pārvaldību un par ES galvojuma piešķiršanu.

1 Komisijas 2015. gada 22. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/1558, ar ko papildina 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/1017, izveidojot ES galvojuma 
piemērošanas rezultātu pārskatu (OV L 244, 19.9.2015., 20. lpp.).
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(21) Eiropas Investīciju konsultāciju centrs (EIKC) būtu jāuzlabo un tā darbībām būtu 
jānovērš jebkādas nepilnības saistībā ar ESIF īstenošanu. Tam vajadzētu uzņemties 
būtisku lomu projekta virzītāju stimulēšanā sākt un attīstīt dzīvotspējīgus, 
ilgtspējīgus un kvalitatīvus projektus. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, lai tiktu 
atbalstīti projekti, kuros iesaistītas divas vai vairākas dalībvalstis vai reģioni, un 
projekti, kas palīdz sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” un COP 21 mērķus. ▐ EIKC 
vajadzētu arī aktīvi sekmēt to ESIF nozaru un ģeogrāfiskās diversifikācijas mērķi un ▐ 
proaktīvi atbalstīt EIB saistībā ar projektu izveidi un sākšanas operācijām, kā arī 
vajadzības gadījumā pieprasījuma rosināšanu. EIKC darbībai būtu jāpapildina 
pašreizējo struktūru darbība un būtu jāizvairās no pakalpojumu dublēšanās 
dalībvalstīs. Tam būtu arī aktīvi jāsekmē investīciju platformu izveide un jāsniedz 
konsultācijas par citu Savienības finansējuma avotu kombinēšanu ar ESIF. Tiek 
uzskatīts, ka EIKC vajadzības gadījumā ir jānodrošina spēcīga vietējā 
pārstāvniecība, lai izmantotu vietējās zināšanas par ESIF un labāk ņemtu vērā 
vietējās vajadzības. EIKC būtu jācenšas noslēgt sadarbības nolīgumus ar valsts 
attīstību veicinošām bankām vai iestādēm katrā dalībvalstī, kā arī palīdzēt 
dalībvalstīm izveidot valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes, ja nepieciešams. 
Lai sasniegtu minētos mērķus, EIKC personāla resursiem vajadzētu būt samērīgiem 
ar uzdevumiem, kādus to aicina uzņemties.

(21a) Lai novērstu tirgus nepilnības un trūkumus, stimulētu pienācīgas papildu 
investīcijas un veicinātu ESIF atbalstīto darbību ģeogrāfisko un reģionālo 
līdzsvaru, ir vajadzīga integrēta un racionalizēta pieeja mērķim sekmēt izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijas. Izcenojuma politikai būtu jāveicina šo mērķu 
sasniegšana.

(21b) Lai sekmētu Regulā (ES) 2015/1017 izvirzītos investīciju mērķus, būtu jāmudina 
apvienošana ar pašreizējiem fondiem, nodrošinot atbilstošus labvēlīgus 
finansēšanas noteikumus un nosacījumus, tostarp attiecībā uz ESIF operāciju ES 
garantijas izcenojuma noteikšanu.

(22) Tādēļ ▐ Regula (ES) Nr. 2015/1017 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants
Regulu (ES) Nr. 2015/1017 groza šādi:

(-1) regulas 2. panta 4. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) pārrobežu, daudzvalstu, reģionālās vai makroreģionālās platformas, kas 
apvieno partnerus no vairākām dalībvalstīm, reģioniem vai trešām valstīm, 
kurus interesē projekti kādā konkrētā ģeogrāfiskajā apgabalā;”;

(1) regulas 4. panta 2. punktu groza šādi:

a) punkta a) apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu:
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“ii) summu, kas nav mazāka par EUR 7 500 000 000, galvojumos vai 
skaidrā naudā, un EIB ar ESIF starpniecību piešķiramā finanšu 
ieguldījuma noteikumiem;”;

aa) punkta a) apakšpunkta iv) punktu aizstāj ar šādu:

“iv) “iv) EIB vispārējai cenu politikai atbilstošu kārtību, kādā jānosaka 
maksa par operācijām ar ES galvojumu saskaņā ar šīs regulas mērķi. 
Apstākļos, kad ciešāki ekonomikas un finanšu tirgus apstākļi kavētu 
realizēt dzīvotspējīgu projektu, galvojuma izcenojumu modulē, lai 
veicinātu ESIF atbalstīto darbību ģeogrāfisko un reģionālo līdzsvaru 
un lai novērstu tirgus nepilnības;”;

ab) punkta b) apakšpunkta iii) punktu aizstāj ar šādu:

“iii) noteikumu, ka Valde lēmumus pieņem vienprātīgi un ka gadījumā, ja 
vienprātību nevar panākt, tā pieņem lēmumus ar savu locekļu četru 
piektdaļu balsu vairākumu;”;

ac) punkta b) apakšpunkta iv) punktu aizstāj ar šādu:

“iv) procedūru rīkotājdirektora un rīkotājdirektora vietnieka iecelšanai, viņu 
atalgojumu un nodarbināšanas kārtību ▐, noteikumus un procedūras 
attiecībā uz viņu aizstāšanu amatā un par pārskatatbildību, neskarot šo 
regulu;”;

b) punkta c) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

“i) saskaņā ar 11. pantu — sīki izstrādātus noteikumus par ES galvojuma 
sniegšanu, tostarp tā noteikumus par segumu, tā noteikto segumu 
konkrētu instrumentu veidu portfeļiem un par attiecīgajiem 
notikumiem, kas izraisītu iespējamu pieprasījumu izlietot ES 
galvojumu;”;

(1a) regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Šajā regulā “papildvērtība” ir ESIF atbalsts operācijām, kas risina tirgus 
nepilnības vai nepietiekamu investīciju situācijas un ko laikposmā, kad var izmantot 
ES galvojumu, ar EIB, EIF vai saskaņā ar esošajiem Savienības finanšu 
instrumentiem bez ESIF atbalsta nevarētu īstenot vai nevarētu īstenot tikpat lielā 
mērā. ESIF atbalstītiem projektiem, atbalstot jebkuru no 9. panta 2. punktā 
paredzētajiem vispārējiem mērķiem un cenšoties radīt darbavietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi, parasti ir augstāks riska profils nekā projektiem, kurus atbalsta ar EIB 
ierastajām operācijām, un ESIF portfelim kopumā ir augstāks riska profils nekā 
investīciju portfelim, ko pirms šīs regulas stāšanās spēkā atbalstījusi EIB saskaņā ar 
savu ierasto investīciju politiku.”

▐
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ESIF var atbalstīt EIB projektus, ar kuriem saistītais risks ir mazāks nekā EIB īpašo 
darbību minimālais risks, ja ES galvojuma izmantošana ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu papildvērtību, kā definēts šā punkta pirmajā daļā.

▐

Lai labāk risinātu tirgus nepilnības vai nepietiekamu investīciju situācijas, tādējādi 
nodrošinot papildināmību un līdz ar to novēršot dalībnieku izstumšanu vienā un 
tajā pašā tirgū, EIB īpašās darbības, ko atbalsta ESIF, ir vēlamais veids un pienācīgi 
pamatotos gadījumos tām raksturīga subordinācija un pakārtota loma attiecībā pret 
citiem investoriem, kā arī līdzdalība riska dalīšanas instrumentos, pārrobežu iezīmes, 
pakļautība īpašiem riskiem vai citi nosakāmi aspekti, kā turpmāk norādīts 
II pielikumā.

▐

Neskarot prasību ievērot papildvērtības definīciju, kās izklāstīta šā punkta pirmajā 
daļā, turpmāk minētie elementi sniedz nepārprotamu norādi par papildvērtību:

– projekti, ar kuriem saistītais risks atbilst EIB īpašajām darbībām, kā definēts 
EIB statūtu 16. pantā un EIB kredītriska politikas pamatnostādnēs, jo īpaši ja šie 
projekti atrodas mazāk attīstītos un pārejas reģionos;

– projekti, kas ietver infrastruktūru, ar kuru savieno divas vai vairākas 
dalībvalstis, vai infrastruktūras vai tādu pakalpojumu paplašināšanu, kas saistīti 
ar infrastruktūru no vienas dalībvalsts uz vienu vai vairākām dalībvalstīm.”;

▐

(2a) regulas 5. pantam pievieno šādu punktu:

“2.a Saskaņā ar cenu noteikšanas politiku ESIF:

– kā vēlamo rīcību pienācīgi pamatotos gadījumos izvēlas pakārtotu lomu 
attiecībā pret citiem investoriem un nodrošina, ka tās operāciju izcenojums tiek 
modulēts, tostarp vajadzības gadījumā izmantojot apvienošanu, lai ar projektiem 
varētu maksimāli palielināt līdzekļus un lai ņemtu vērā vietējā tirgus apstākļus, un

– ja tas ir vajadzīgs, lai sasniegtu ESIF mērķus un novērstu tirgus 
nepilnības un investīciju trūkumu, nodrošina, ka izcenojuma līmeņi kapitāla 
finansēšanas operācijām joprojām ir zem tirgus cenām tāda paša veida 
darījumiem.”;

(3) regulas 6. panta 1. punkta ievadvārdus aizstāj ar šādu tekstu: 

“ESIF nolīgumā paredz, ka ESIF atbalsta projektus, kas novērš tirgus nepilnības vai 
nepietiekamu investīciju situācijas un kas:”;

(3a) regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
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“2. Projektiem, kas atbilst ESIF atbalstam operācijām, kuras veic EIB vai EIF, 
izmantojot finanšu starpniekus, nav lieluma ierobežojuma. Lai nodrošinātu, ka 
ESIF atbalsts attiecas arī uz maza mēroga projektiem, EIB un EIF paplašina 
sadarbību ar valsts attīstību veicinošām bankām vai iestādēm un veicina iespējas, 
ko sniedz investīciju platformu izveide.”

(4) regulas 7. pantu groza šādi:

(-a) iekļauj šādu punktu:

“1.a Visas iestādes un struktūras, kas ir iesaistītas ESIF pārvaldes struktūrās, 
cenšas nodrošināt dzimumu līdzsvaru visās ESIF pārvaldes struktūrās.”;

(-aa) panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Valdē ir pieci locekļi, no kuriem trīs ieceļ Komisija, vienu — EIB un vienu — 
Eiropas Parlaments. Valde no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju uz noteiktu 
trīs gadu termiņu, ko var vienreiz atjaunot. Valde cenšas lēmumus pieņemt 
vienprātīgi. Ja vienprātību nav iespējams panākt, Valde pieņem lēmumus ar četru 
piektdaļu locekļu balsu vairākumu.”

(-ab) panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Valdes sanāksmju detalizētus protokolus publicē, tiklīdz Valde tos ir apstiprinājusi. 
Eiropas Parlamentu nekavējoties informē par to publicēšanu.”

(-ac) panta 5. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“5. ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF ir rīkotājdirektors, kas ir atbildīgs par ESIF 
ikdienas darba vadību un 6. punktā minētās Investīciju komitejas sanāksmju 
sagatavošanu un vadīšanu. Turklāt rīkotājdirektoram ir jāatskaitās Eiropas 
Parlamentam par Investīciju komitejas darbu.”

(-ad) panta 5. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Rīkotājdirektoram palīdz rīkotājdirektora vietnieks. Rīkotājdirektors piedalās 
Valdes sanāksmēs kā loceklis bez balsstiesībām. Ja rīkotājdirektors nevar 
piedalīties Valdes sanāksmēs vai sanāksmju daļās, rīkotājdirektora vietnieks 
piedalās šādās sanāksmēs vai to daļās kā loceklis bez balsstiesībām.”;

(-ae) panta 6. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“6. Pēc atklāta un pārredzama atlases procesa saskaņā ar šīs regulas noteikumiem 
Valde izvēlas kandidātus rīkotājdirektora un rīkotājdirektora vietnieka amatiem, un 
viņi abi saņem atalgojumu no Savienības vispārējā budžeta.”;

(a) panta 8. punktu groza šādi:

i) punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

“e) klimata politika, vides aizsardzība un pārvaldība;”;
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ii) pievieno šādu l) apakšpunktu:

“l) lauksaimniecība, un zivsaimniecība un akvakultūra.”;

(b) panta 10. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu: 

“Katrs Investīciju komitejas loceklis nekavējoties sniedz Valdei, 
rīkotājdirektoram un rīkotājdirektora vietniekam visu informāciju, kas 
vajadzīga, lai pastāvīgi pārliecinātos, ka nav izveidojies interešu konflikts.”;

(c) panta 11. punktam pievieno šādu teikumu: 

“Rīkotājdirektors ir atbildīgs par Valdes informēšanu attiecībā uz jebkādu šādu 
pienākumu nepildīšanu▐ un ierosina un īsteno atbilstīgus pasākumus.”;

(d) panta 12. punkta otrās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Lēmumi par ES galvojuma izmantošanu ir publiski un pieejami detalizētajos 
protokolos. Šādu lēmumu publikācijā ietver lēmuma pamatojumu, īpaši 
koncentrējoties uz atbilstību papildvērtības kritērijam, un skaidrojumu par to, 
kā 14. punktā minētais rezultātu pārskats tika izmantots, lai pamatotu ES 
galvojuma izmantošanu. 

Rezultātu pārskats ir instruments, ko Investīciju komiteja izmanto, lai ES 
galvojuma izmantošanā piešķirtu prioritāti operācijām, kuras parāda 
augstākus rezultātus un pievienoto vērtību. Tas ir publiski pieejams pēc tam, 
kad ir pieņemts galīgais lēmums par projektu. Publikācijā neiekļauj sensitīvu 
komercinformāciju. 

Komerciāli sensitīvu lēmumu gadījumā EIB šādus lēmumus un informāciju 
par projektu atbalstītājiem vai finanšu starpniekiem iesniedz Eiropas 
Parlamentam attiecīgā finansējuma slēgšanas dienā vai agrākā dienā, kurā 
beidzas šāda komerciāla sensitivitāte. Pieņemot lēmumu, Investīciju komiteja 
to pamato ar EIB sniegto dokumentāciju.

EIB katru gadu iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai visu 
to Investīciju komitejas lēmumu sarakstu, ar kuriem noraidīta ES galvojuma 
izmantošana, kā arī pārskata rezultātu apkopojumu. Minēto informāciju 
iesniedz, stingri ievērojot konfidencialitātes prasības.”;

(da) panta 14. punktu aizstāj ar šādu:

“14. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23. panta 
1. līdz 3. un 5. punktu, lai papildinātu šo regulu, izveidojot rezultātu pārskatu, 
kas Investīciju komitejai jāizmanto, lai nodrošinātu ES galvojuma iespējamās 
un faktiskās izmantošanas neatkarīgu un pārredzamu novērtējumu. Šādus 
deleģētos aktus sagatavo ciešā dialogā ar EIB.

Valde pārskata investīciju pamatnostādnes, lai noteiktu minimālo slieksni 
attiecībā uz dažādiem kritērijiem rezultātu pārskatā nolūkā uzlabot projektu 
novērtēšanu.”;
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(4a) regulas 8. panta pirmās daļas b) punktu aizstāj ar šādu:

“(b) šajās operācijās ir iesaistītas vienības, kuras atrodas vai veic uzņēmējdarbību 
vienā vai vairākās dalībvalstīs un aptver vai sadarbojas ar vienībām vienā vai 
vairākās trešām valstīm, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika, 
tostarp stratēģiskā partnerība, paplašināšanās politika, Eiropas Ekonomikas 
zona vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija, vai kādā no aizjūras zemēm 
vai teritorijām, kā noteikts LESD II pielikumā, neatkarīgi no tā, vai minētajās 
trešās valstīs vai aizjūras zemēs vai teritorijās ir partneris.”;

(5) regulas 9. pantu groza šādi:

(-a) panta 2. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“2.  ES galvojumu piešķir EIB finansēšanas un investīciju operācijām, 
kuras apstiprinājusi 7. panta 7. punktā minētā Investīciju komiteja, vai 
finansējumam vai galvojumiem EIF, lai veiktu EIB finansēšanas un investīciju 
operācijas saskaņā ar 11. panta 3. punktu. Saskaņā ar Valdes norādījumiem 
Investīciju komiteja var piešķirt atbilstīgu daļu no ES galvojuma tieši 
investīciju platformām un valsts attīstību veicinošām bankām vai iestādēm 
un deleģēt minētajām struktūrām lēmuma pieņemšanu par projektu atlasi. 
Investīciju komiteja jebkurā gadījumā saglabā tiesības uzraudzīt projektu 
atlases procedūru, lai nodrošinātu, ka to piemēro saskaņā ar šo regulu.

Attiecīgās operācijas atbilst Savienības politikas nostādnēm un atbalsta jebkuru 
no šādiem vispārējiem mērķiem:”;

(-aa) panta 2. punkta c) apakšpunktam pievieno šādu punktu:

“iiia) “dzelzceļa infrastruktūras un citiem dzelzceļa projektiem;”;

(-ab) panta 2. punkta e) apakšpunktam pievieno šādus punktus:

“ia)  blokķēžu tehnoloģiju;

ib)lietu internetu;

ic) kiberdrošību un tīkla aizsardzības infrastruktūrām;”;

(-ac) panta 2. punkta g) apakšpunkta ii) punktu groza šādi:

“ii) kultūras un radošajām nozarēm, kurās ir atļauti konkrētu nozaru 
finanšu mehānismi, izmantojot mijiedarbību ar programmu “Radošā 
Eiropu” un garantiju mehānismu, lai nodrošinātu attiecīgajam 
nolūkam piemērotus aizdevumus kultūras un radošajām nozarēm;”;

(-ad) panta 2. punkta g) apakšpunkta v) punktu groza šādi:

“v) sociālajām infrastruktūrām, sociālajiem pakalpojumiem, sociālo un 
solidaritātes ekonomiku;”;

(a) panta 2. punktam pievieno šādu h) un i) apakšpunktu:
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“h) ilgtspējīga lauksaimniecība, zvejniecība, akvakultūra, kā arī citas 
bioekonomikas un biorūpniecības nozares;

i) saskaņā ar šīs regulas prasībām mazāk attīstītiem reģioniem un 
pārejas reģioniem, kuri uzskaitīti Komisijas Īstenošanas Lēmuma 
2014/99/ES1 attiecīgi I un II pielikumā, — citas rūpniecības nozares un 
pakalpojumi, kuri ir tiesīgi saņemt EIB atbalstu.”;

(b) panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Valde sniedz sīki izstrādātus norādījumus un novērtēšanas instrumentus, jo 
īpaši attiecībā uz atbilstīgajiem projektiem un ESIF kopējo portfeli, īpaši 
ņemot vērā COP 21. Ar minētajiem norādījumiem nodrošina, ka vismaz 40 % 
no ESIF finansējuma infrastruktūras un inovācijas atbalsta klases ietvaros 
atbalsta projektu komponentus, kas veicina klimata politikas pasākumus.”; 

(c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Investīciju periods, kurā var piešķirt ES galvojumu, lai atbalstītu 
finansēšanas un investīciju operācijas, uz ko attiecas šī regula, beidzas:

(a) 2020. gada 31. decembrī — EIB operācijām, par kurām EIB un 
saņēmējs vai finanšu starpnieks parakstījuši līgumu līdz 
2022. gada 31. decembrim;

(b) 2020. gada 31. decembrī — EIF operācijām, par kurām EIF un 
finanšu starpnieks parakstījuši līgumu līdz 2022. gada 
31. decembrim.”;

(d) panta 4. punktu svītro;

(da) iekļauj šādu punktu:

“4.a Ja valsts iestāde dalībvalstī izveido investīciju platformu vai valsts 
attīstību veicinošai banku vai iestādi, kurai ir tādi paši mērķi kā ESIF, EIB 
sadarbojas ar attiecīgo iestādi. EIB arī sadarbojas ar investīciju platformām 
vai valsts attīstību veicinošām bankām vai iestādēm, kuras jau ir izveidotas 
un kurām ir tādi paši mērķi kā ESIF.”;

(db) panta 5. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Neskarot 7. panta 7. punktu, Investīciju komiteja pēc rūpīgas izvērtēšanas 
var nolemt izbeigt partnerību ar investīciju platformu vai valsts attīstību 
veicinošu banku vai iestādi.”

(5a) regulas 10. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1 Komisijas 2014. gada 18. februāra Īstenošanas lēmums Nr. 2014/99/ES, kurā 2014. līdz 
2020. gadam noteikts to reģionu saraksts, kuri ir tiesīgi saņemt finansējumu no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda, un to dalībvalstu saraksts, kuras ir 
tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda, OV L 50, 20.2.2014., 22. lpp.
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“1. Piemērojot 9. panta 2. punktu un saskaņā ar 11. pantu EIB un attiecīgā 
gadījumā valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes un investīciju platformas 
izmanto ES galvojumu šā panta 2. punktā minēto instrumentu riska segumam.”;

(6) 10. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) EIB aizdevumi, galvojumi, pretgalvojumi, kapitāla tirgus instrumenti, jebkura 
cita veida finansējums vai kredītkvalitātes uzlabošanas instruments, tostarp 
pakārtotais parāds, dalība kapitālā vai kvazikapitālā, tai skaitā valsts attīstību 
veicinošu banku vai iestāžu, investīciju platformu vai fondu labā;”;

(7) 11. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. ES galvojums nekad nepārsniedz EUR 26 000 000 000, no kuriem daļu 
var piešķirt EIB finansējumam vai galvojumiem EIF saskaņā ar 
3. punktu. Kopējie neto maksājumi no Savienības vispārējā budžeta 
saskaņā ar ES galvojumu nepārsniedz EUR 26 000 000 000 un 
nepārsniedz EUR 16 000 000 000 pirms 2018. gada 6. jūlija.”;

(b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Ja EIB piešķir finansējumu vai galvojumu EIF, lai veiktu EIB 
finansēšanas un investīciju operācijas, ES galvojums nodrošina pilnu 
galvojumu šādam finansējumam vai galvojumam ar noteikumu, ka EIB 
piešķir finansējuma vai galvojuma summu vismaz EUR 4 000 000 000 
apmērā bez ES galvojuma seguma, nepārsniedzot sākotnējo limitu 
EUR 6 500 000 000. Neskarot 1. punktu, Valde attiecīgā gadījumā var 
pielāgot minēto limitu līdz ne vairāk kā EUR 8 000 000 000, neradot 
EIB pienākumu piešķirt finansējumu par summām, kas pārsniedz 
sākotnējo limitu.”;

(c) panta 6. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a) regulas 10. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem parāda 
instrumentiem — pamatsummu un visus procentus un summas, kas 
pienākas EIB, bet ko tā nav saņēmusi saskaņā ar finansēšanas operāciju 
noteikumiem līdz saistību nepildīšanas brīdim; zaudējumus, kas rodas no 
valūtu, kas nav euro, svārstībām tirgos, kuros ilgtermiņa riska 
ierobežošanas iespējas ir limitētas; attiecībā uz pakārtoto parādu par 
saistību neizpildes gadījumu uzskata maksājuma atlikšanu, samazināšanu 
vai izbeigšanas pieprasīšanu;

 b) dalībai kapitālā vai kvazikapitālā, kā minēts 10. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, — investētās summas un ar tām saistītās finansēšanas 
izmaksas un zaudējumus, kas rodas no valūtu, kas nav euro, 
svārstībām;”;

(8) 12. pantu groza šādi:
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(a) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Šā panta 2. punktā minētās iemaksas galvojuma fondā izmanto, lai 
sasniegtu attiecīgu līmeni (“mērķapjoms”), kas atspoguļo kopējās ES 
galvojuma saistības. Mērķapjomu nosaka 35 % apmērā no kopējām ES 
galvojuma saistībām.”;

(b) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7. No 2018. gada 1. jūlija, ja pieprasījumu izlietot ES galvojumu rezultātā 
galvojuma fonda līmenis vairs nesasniedz 50 % no mērķapjoma vai ja 
tas saskaņā ar Komisijas veiktu riska novērtējumu gada laikā var 
noslīdēt zem šā līmeņa, Komisija iesniedz ziņojumu par ārkārtas 
pasākumiem, kas var būt vajadzīgi.”;

(c) panta 8., 9. un 10. punktu aizstāj ar šādiem:

“8. Pēc pieprasījuma izlietot ES galvojumu 2. punkta b) un d) apakšpunktā 
paredzētās iemaksas galvojuma fondā, kuras pārsniedz mērķapjomu, 
9. pantā noteiktajā investīciju laikposmā izmanto, lai atjaunotu ES 
galvojumu līdz tā pilnai summai.

9. Šā panta 2. punkta c) apakšpunktā minētās iemaksas galvojuma fondā 
izmanto, lai atjaunotu ES galvojumu līdz tā pilnai summai.

10. Ja ES galvojums ir pilnībā atjaunots EUR 26 000 000 000 apmērā, 
jebkuru summu no galvojuma fonda, kas pārsniedz sākotnējo summu, 
iemaksā Savienības vispārējā budžetā kā iekšējos piešķirtos ieņēmumus 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 21. panta 4. punktu, lai 
papildinātu tās budžeta pozīcijas, kuras varētu būt izmantotas līdzekļu 
pārdalīšanai, pārvietojot tos uz galvojuma fondu.”;

(9) regulas 14. pantu groza šādi:

(a) panta 1. punktu groza šādi:

i) pirmajā daļā otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Šāds atbalsts ietver mērķtiecīgu atbalstu tehniskās palīdzības 
izmantošanai projektu strukturēšanā, inovatīvu finanšu instrumentu 
izmantošanai un publiskā un privātā sektora partnerību 
izmantošanai, kā arī attiecīgā gadījumā konsultācijām par 
būtiskiem ar Savienības tiesību aktiem saistītiem jautājumiem, 
ņemot vērā to, kāda ir dalībvalstu ar mazāk attīstītiem finanšu 
tirgiem un dažādām nozarēm specifika un vajadzības.”;

ii) otrajā daļā pievieno šādu teikumu:

“Tas arī palīdzēs sagatavot klimata politikas un aprites ekonomikas 
projektus vai to komponentus, jo īpaši saistībā ar COP 21, 
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sagatavot digitālās nozares projektus, kā arī 5. panta 1. punkta 
piektajā daļā minētos projektus.”;

(b) panta 2. punktu groza šādi:

i) punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) izmanto vietējās zināšanas, lai sekmētu ESIF atbalstu visā 
Savienībā un aktīvi sekmētu ESIF nozaru un ģeogrāfiskās 
diversifikācijas mērķa sasniegšanu, kā minēts II pielikuma 
8. iedaļā, atbalstot EIB un valsts attīstību veicinošas bankas 
vai iestādes operāciju izstrādē un attīstīšanā, jo īpaši mazāk 
attīstītos un pārejas reģionos, un stimulējot pieprasījumu 
pēc ESIF atbalsta kur vien tas nepieciešams;”;

ii) punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e) “e) nodrošinot proaktīvu, konsultatīvu atbalstu investīciju 
platformu izveidei, jo īpaši tādu pārrobežu un 
makroreģionālu investīciju platformu izveidei, kurās ir 
iesaistītas vairākas dalībvalstis un/vai reģioni, vajadzības 
gadījumā ar vietēju pārstāvniecību;”;

iia) pievieno šādu apakšpunktu:

“ea) izmanto maza mēroga projektu piesaistīšanas un 
finansēšanas potenciālu, tostarp ar investīciju platformu 
starpniecību;”;

iii) pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f) sniedz konsultācijas par citu Savienības finansējuma avotu 
(piemēram, Eiropas strukturālie un investīciju fondi, 
programma “Apvārsnis 2020” un Eiropas Infrastruktūras 
savienošanas instruments) kombinēšanu ar ESIF ar mērķi 
mazināt administratīvo slogu un risināt praktiskas 
problēmas, kas saistītas ar šādu kombinētu finansējuma 
avotu izmantošanu.”;

iiia) pievieno šādu apakšpunktu:

“fa) sniedz proaktīvu atbalstu 8. panta pirmās daļas b) punktā 
minēto darbību veicināšanai un sekmēšanai.”;

(c) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Lai sasniegtu 1. punktā minēto mērķi un atvieglotu konsultatīva 
atbalsta sniegšanu vietējā līmenī, EIKC cenšas izmantot EIB, 
Komisijas, valsts attīstību veicinošu banku vai iestāžu un Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu vadošo iestāžu speciālās zināšanas.”;
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(ca) iekļauj šādu punktu:

“5.a EIKC izmanto 16. panta 2.a punktā minēto sarakstu, lai vajadzības 
gadījumā proaktīvi palīdzētu iespējamu projektu virzītājiem labāk 
izstrādāt savus priekšlikumus ESIF finansējumam.”;

(d) panta 6. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Sadarbība starp EIKC, no vienas puses, un valsts attīstību veicinošu banku vai 
iestādi, starptautisku finanšu iestādi vai iestādi vai vadošo iestādi, tostarp tādu, 
kas darbojas kā valsts konsultants, kam ir speciālās zināšanas, kas ir nozīmīgas 
EIKC mērķiem, no otras puses, var būt līgumiskas partnerības veidā. EIKC 
noslēdz sadarbības nolīgumus ar valsts attīstību veicinošām bankām vai 
iestādēm katrā dalībvalstī. Dalībvalstīs, kurās šādu iestāžu nav, EIKC 
attiecīgā gadījumā un pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma sniedz 
proaktīvu konsultatīvu atbalstu to izveidei.”;

(da) iekļauj šādu punktu:

“6.a Lai konsultāciju pakalpojumiem aktīvi nodrošinātu plašu ģeogrāfisko 
tvērumu visā Savienībā un sekmīgi izmantotu vietējās zināšanas par 
ESIF, vajadzības gadījumā un ņemot vērā pastāvošās atbalsta 
shēmas, nodrošina EIKC vietējo pārstāvniecību nolūkā sniegt 
konkrētu, proaktīvu, individuāli pielāgotu palīdzību uz vietas. To 
izveido jo īpaši dalībvalstīs vai reģionos, kas saskaras ar grūtībām, 
izstrādājot ESIF projektus. EIKC mērķis ir veicināt zināšanu 
nodošanu reģionālā un vietējā līmenī, un tas nodrošina pastāvīgu 
reģionālās un vietējās spējas veidošanu un īpašo zināšanu 
uzkrāšanu.”;

(db) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7. No Savienības vispārējā budžeta gadā dara pieejamu atsauces summu 
EUR 20 000 000 apmērā, kas paredzēta, lai segtu EIKC darbības 
izmaksas par pakalpojumiem, kurus EIKC sniedz saskaņā ar 2. punktu 
papildus tiem, kas jau ir pieejami saskaņā ar citām Savienības 
programmām, ciktāl minētās izmaksas nesedz 4. punktā minēto maksu 
summas pārpalikums.”;

(9a) regulas 16. panta 2. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f) to projektu aprakstu, kuriem atbalsts no Eiropas struktūrfondiem un 
investīciju fondiem ir kombinēts ar ESIF atbalstu, un katra avota ieguldījuma 
kopējo summu, kā arī katra šāda projekta riska profilu;”;

(9b) regulas 16. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“ja) detalizētu informāciju par nodokļu maksājumiem saistībā ar EIB 
finansēšanas un investīciju operācijām saskaņā ar ESIF.”;

(9c) regulas 16. pantam pievieno šādu apakšpunktu:
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“2.a EIB ik pēc sešiem mēnešiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai un EIKC sarakstu, kurā ir iekļauti visi investīciju priekšlikumi, kas 
ir iesniegti ES galvojuma izmantošanai, tostarp tie, kuri priekšatlasē nav 
izvēlēti iesniegšanai Investīciju komitejā. Minēto informāciju iesniedz, stingri 
ievērojot konfidencialitātes prasības.”;

(9d) regulas 16. pantam pievieno šādu punktu:

“5.a Komisija investīciju perioda beigās sagatavo ziņojumu izcenojuma politikas 
kopējo ietekmi un atbilstību un minēto ziņojumu nosūta Eiropas 
Parlamentam un Valdei. Minētā ziņojuma konstatējumus ņem vērā.”;

(9e) regulas 16. pantam pievieno šādu punktu:

“6.a Komisija iesniedz gada ziņojumu, kurā ir iekļautas sīkas ziņas par visiem 
projektiem katrā politikas jomā, kuri ir saņēmuši atbalstu no ESIF, kopējo 
no katra avota saņemtā ieguldījuma summu, kā arī riska profilus.”;

(10) regulas 18. pantu groza šādi:

a) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6. Komisija līdz 2018. gada 31. decembrim un 2020. gada 30. jūnijam 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā ietver 
neatkarīgu novērtējumu par šīs regulas piemērošanu.”;

b) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.  Komisija saskaņā ar jauno daudzgadu finanšu shēmu iesniedz 
tiesību akta priekšlikumu par visaptverošu investīciju shēmu, lai 
faktiski samazinātu investīciju trūkumu Savienībā. Priekšlikumā 
pienācīgi ņem vērā secinājumus, kas ietverti 2018. gada 31. decembra 
ziņojumā, kurā ir arī neatkarīgs novērtējums, ko iesniedz laicīgi, lai 
to varētu pienācīgi ņem vērā šim nolūkam.”;

(ba) panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8. Šā panta 6. punktā minētajā ziņojumā ir novērtējums par 7. panta 
14. punktā un II pielikumā minētā rezultātu pārskata izmantošanu, jo 
īpaši attiecībā uz katra pīlāra atbilstības izskatīšanu piemērotību un 
to relatīvo nozīmi novērtējumā. Ziņojumam, ja tas ir vajadzīgs un 
pienācīgi pamatots ar tā secinājumiem, pievieno priekšlikumu par 
7. panta 14. punktā minētā deleģētā akta pārskatīšanu.”;

(11) regulas 19. pantam pievieno šādu punktu:

“EIB un EIF informē (vai uzliek par pienākumu finanšu starpniekiem informēt) 
galīgos saņēmējus par ESIF atbalsta esamību un nodrošina, lai šī informācija, jo 
īpaši MVU gadījumā, būtu vizuāli prominents elements finansēšanas nolīgumā, 
tāpat kā ikvienā līgumā, kas ietver ESIF atbalstu, un tādējādi palielina sabiedrības 
informētību un veicina plašāku atpazīstamību.”;
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(11a) regulas 20. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Piemērojot šā panta 1. punktu, Revīzijas palātai pēc tās pieprasījuma un 
saskaņā ar LESD 287. panta 3. punktu sniedz pilnīgu piekļuvi visiem 
dokumentiem un informācijai, kas nepieciešami tās uzdevumu veikšanai.”

(12) regulas 22. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. EIB, EIF un visi finanšu starpnieki, īstenojot savas finansēšanas un investīciju 
operācijas, uz kurām attiecas šī regula, ievēro attiecīgos standartus un 
piemērojamos tiesību aktus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanu un cīņu pret terorismu, krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas. 

▌

EIB un EIF, īstenojot savas finansēšanas un investīciju operācijas, uz kurām 
attiecas šī regula, neizmanto nodokļu apiešanas struktūras, jo īpaši agresīvas 
nodokļu plānošanas shēmas, vai praksi, kas neatbilst ES labas nodokļu 
pārvaldības kritērijiem, un nesaistās tajāsvai nesniedz līdzekļus saņēmējiem, 
kas izmanto nodokļu apiešanas struktūras, jo īpaši agresīvas nodokļu 
plānošanas shēmas, vai praksi, kas neatbilst ES labas nodokļu pārvaldības 
kritērijiem, vai iesaistās tajās, kā izklāstīts Savienības tiesību aktos, Padomes 
secinājumos, Komisijas paziņojumos vai jebkādos citos Komisijas oficiālos 
paziņojumos. 

▌

Jo īpaši EIB un EIF neuztur uzņēmējdarbības attiecības ar vienībām, kas ir 
inkorporētas vai reģistrētas jurisdikcijās, kuras nesadarbojas ar Savienību 
saistībā ar pārredzamības un informācijas apmaiņas jomā starptautiskā līmenī 
noteiktu nodokļu standartu un Savienības tiesību aktu piemērošanu. 

Slēdzot nolīgumus ar finanšu starpniekiem, EIB un EIF transponē šajā 
pantā minētās prasības attiecīgajos līgumos un prasa sniegt pārskatus par šo 
prasību ievērošanu par katru valsti atsevišķi. EIB un EIF publicē un 
nepārtraukti atjaunina to finanšu starpnieku sarakstu, ar kuriem tie 
sadarbojas.

EIB un EIF ne vēlāk kā pēc tam, kad Savienība ir apstiprinājusi savu 
sarakstu, kurā iekļautas jurisdikcijas, kas nesadarbojas, pēc apspriešanās ar 
Komisiju un ieinteresētajām personām pārskata un atjaunina savu politiku 
attiecībā uz jurisdikcijām, kas nesadarbojas. Pēc tam Komisija reizi gadā 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs politikas 
īstenošanu.”; 

(13) regulas 23. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo un otro teikumu aizstāj ar šādiem:

“Pilnvaras pieņemt šīs regulas 7. panta 13. un 14. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2015. gada 4. jūlija. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu 
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laikposma beigām.”;

(14) regulas II pielikumu groza, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā. 

▐

3. pants
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 
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PIELIKUMS

PRIEKŠLIKUMAM EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI,

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 attiecībā uz Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju 

centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu

Pielikums

(1) 2. iedaļu groza šādi:

a) iedaļas b) apakšpunktā pievieno šādas daļas:

“ESIF atbalstu autoceļiem sniedz, tikai lai atbalstītu publiskās un/vai privātās 
investīcijas transportā kohēzijas valstīs, mazāk attīstītos reģionos vai 
pārrobežu transporta projektos, vai arī gadījumos, kad ir nepieciešams 
atjaunināt un uzturēt, uzlabot ceļu satiksmes drošību, izstrādāt ITS ierīces 
vai nodrošināt esošo autoceļu standartu un integritāti Eiropas transporta 
tīklā, sevišķi tad, ja ierīko drošas autostāvvietas, alternatīvas tīrās degvielas 
uzpildes stacijas un elektriskās uzlādēšanas sistēmas.

ESIF atbalsts neapšaubāmi ir pieejams arī esošās transporta infrastruktūras 
uzturēšanai un atjaunināšanai.”;

b) iedaļas c) apakšpunktā pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Šajā saistībā ir paredzams, ka EIB sniegs ESIF finansējumu, lai sasniegtu 
kopējo mērķi — vismaz EUR 500 000 000 000 publiskās vai privātās 
investīcijās, tostarp finansējums, ko ar EIF starpniecību mobilizēs ESIF 
operāciju ietvaros saistībā ar 10. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem 
instrumentiem, valsts attīstību veicinošām bankām vai iestādēm —, un 
nodrošināt labāku piekļuvi finansējumam sabiedrībām, kurās nav vairāk kā 
3000 darbinieku.”;

(2) 3. iedaļā pievieno šādu d) apakšpunktu:

“d) viena vai vairākas no turpmāk norādītajām iezīmēm parasti būtu par 
iemeslu, lai operāciju klasificētu kā īpašu darbību:

– pakārtotība attiecībā pret citiem aizdevējiem, tostarp valsts attīstību 
veicinošām bankām un privātiem aizdevējiem;

– līdzdalība riska dalīšanas instrumentos, ja ieņemtā pozīcija pakļauj EIB 
augsta līmeņa riskam;

– pakļautība specifiskiem riskiem, kā, piemēram, sevi vēl nepierādījusi 
tehnoloģija, atkarība no jauniem, nepieredzējušiem vai augstam riskam 
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pakļautiem sadarbības partneriem, jaunas finanšu struktūras vai risks 
EIB, konkrētā nozare vai ģeogrāfiskā atrašanā vieta; 

– pašu kapitāla tipa riski, piemēram, ar rezultātiem saistīti maksājumi, vai 

– citi nosakāmi aspekti, kas saskaņā ar EIB Kredītriska politikas 
pamatnostādnēm rada lielāku pakļautību riskam;”; 

(2a) 3. iedaļā pievieno šādu apakšpunktu:

“da) vērtējot papildvērtību, ņem vērā reģiona īpašos apstākļus.”;

(3) 5. iedaļai pievieno šādu teikumu:

“Rezultātu pārskatu, izņemot sensitīvu komercinformāciju, publisko, tiklīdz ir 
parakstīta kāda operācija ar ES galvojumu.”;

(4) 6. iedaļu groza šādi:

(a) iedaļas b) apakšpunktu groza šādi:

i) pirmā ievilkuma pirmo un otro teikumu aizstāj ar šādiem: 

“Parāda finansēšanas operācijām EIB vai EIF veic savu standarta 
riska novērtējumu, veicot saistību nepildīšanas varbūtības un 
atgūšanas likmes aprēķinu. Pamatojoties uz šiem parametriem, EIB 
vai EIF kvantificē risku katrai operācijai.”;

ii) otrā ievilkuma pirmo teikumu aizstāj ar šādu: 

“Katrai parāda finansēšanas operācijai piešķir riska klasifikāciju 
(aizdevumu darījuma klasifikācija) saskaņā ar EIB vai EIF 
aizdevumu klasifikācijas sistēmu.”;

iii) trešā ievilkuma pirmo teikumu aizstāj ar šādu: 

“Projektiem jābūt ekonomiski un tehniski dzīvotspējīgiem, un EIB 
finansējumu strukturē, ievērojot pareizas banku darbības principus, 
un tas atbilst augsta līmeņa riska pārvaldības principiem, ko EIB 
vai EIF ir noteikuši savās iekšējās pamatnostādnēs.”;

iiia) ceturto ievilkumu aizstāj ar šādu:

“Parāda finansēšanas produktu izcenojumu nosaka saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem.”

(b) iedaļas c) apakšpunktu groza šādi:

i) pirmā ievilkuma otro teikumu aizstāj ar šādu: 
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“To, vai operācijai ir vai nav pašu kapitāla tipa riski, neatkarīgi no 
operācijas juridiskās formas un nomenklatūras, nosaka, 
pamatojoties uz EIB vai EIF standarta novērtējumu.”;

ii) otrā ievilkuma pirmo teikumu aizstāj ar šādu: 

“EIB pašu kapitāla tipa operācijas veic saskaņā ar EIB vai EIF 
iekšējiem noteikumiem un procedūrām.”;

iia) trešo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“Investīcijas kapitāla finansēšanas izcenojumu nosaka saskaņā ar 
šīs regulas noteikumiem.”

(5) 7. iedaļas c) apakšpunktā svītro vārdu “sākotnējā”;

(6) 8. iedaļu groza šādi:

(a) pirmās daļas otrajā teikumā svītro vārdu “sākotnējā”;

(b) apakšpunkta pirmās daļas pirmajā teikumā svītro vārdu “sākotnējā”;

(c) apakšpunkta pirmajā teikumā svītro vārdu “sākotnējā”.


