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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. ņem vērā, ka, Komisijai un EIB 

apzinoties pārklāšanos un konkurenci starp 

ESIF un ES budžeta finanšu 

instrumentiem, ir pieņemtas 

pamatnostādnes, kurās ieteikts ESIF un 

ESI fondu finansējumu apvienot; uzsver, 

ka ESIF un ESI fondu finansējuma 

apvienošana nekādā veidā nedrīkstētu 

negatīvi ietekmēt ESI fondu dotāciju 

finansējuma apmēru un mērķi; tomēr 

norāda uz pastāvošajām atbilstības 

kritēriju, noteikumu, ziņošanas termiņu un 

valsts atbalsta noteikumu piemērošanas 

atšķirībām, kas kavē šo finansējuma avotu 

kopīgu izmantošanu; atzinīgi vērtē to, ka 

Komisija ir sākusi šos jautājumus risināt 

savā priekšlikumā par Finanšu regulas 

pārskatīšanu, un cer, ka šī pārskatīšana tiks 

veikta savlaicīgi, lai vienkāršotu 

finansējumu apvienošanu un izvairītos no 

konkurences un pārklāšanās; uzskata, ka ir 

vajadzīgi turpmāki centieni un ka šim 

nolūkam ir jāizmanto investīciju plāna 

otrais un trešais pīlārs; 

50. ņem vērā, ka, Komisijai un EIB 

apzinoties pārklāšanos un konkurenci starp 

ESIF un ES budžeta finanšu 

instrumentiem, ir pieņemtas 

pamatnostādnes, kurās ieteikts ESIF un 

ESI fondu finansējumu apvienot; uzsver, 

ka ESIF un ESI fondu finansējuma 

apvienošana nekādā veidā nedrīkstētu 

negatīvi ietekmēt ESI fondu dotāciju 

finansējuma apmēru un mērķi; tomēr 

norāda uz pastāvošajām atbilstības 

kritēriju, noteikumu, ziņošanas termiņu un 

valsts atbalsta noteikumu piemērošanas 

atšķirībām, kas kavē šo finansējuma avotu 

kopīgu izmantošanu; atzinīgi vērtē to, ka 

Komisija ir sākusi šos jautājumus risināt 

savā priekšlikumā par Finanšu regulas 

pārskatīšanu, un cer, ka šī pārskatīšana tiks 

veikta savlaicīgi, lai vienkāršotu 

finansējumu apvienošanu un izvairītos no 

konkurences un pārklāšanās; uzskata, ka ir 

vajadzīgi turpmāki centieni un ka šim 

nolūkam ir jāizmanto investīciju plāna 

otrais un trešais pīlārs; pauž bažas par 

Komisijas priekšlikumu, kurā prasīts, lai 

gadījumos, kad instrumenti ir apvienoti, 

visaugstāko risku uzņemšanās laidienu 

segtu nevis no ESIF, bet gan no ESI 

fondiem; uzskata, ka tas radītu juridisko 

nenoteiktību attiecībā uz ESI fondu 

izmantošanu un ir pretrunā ar sākotnējo 

ESIF izveides ieceri — nodrošināt ES 
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investīcijām jaunu riska uzņemšanās 

spēju; 

Or. en 

 

 


