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7.6.2017 0200/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana 

2016/2064(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns)  

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a pauž nožēlu, ka ESIF nav novērsis 

investīciju nepietiekamību Eiropā; uzsver, 

ka ar investīcijām saistīto problēmu ir 

radījusi iesīkstējusī krīze kopējā 

pieprasījuma jomā un taupības politikas 

sekas; uzskata, ka ir jāīsteno jauns 

produktīvu publisko investīciju plāns, 

kuru jo īpaši var izmantot, lai finansētu 

projektus pētniecības un attīstības, 

inovācijas, izglītības un apmācības, 

ilgtspējīgas enerģijas un sabiedrisko 

pakalpojumu jomā;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana 

2016/2064(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.a norāda, ka ESIF ir sniedzis 

ievērojamu atbalstu projektiem 

enerģētikas, energoefektivitātes un 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

jomā, un tas ir bijis iespējams, tikai 

līdzvērtīgā apjomā samazinot EIB 

parastās investīcijas šajās nozarēs, 

tādējādi liecinot, ka lielākā daļa ESIF 

aizdevumu ir izsniegti, neievērojot 

papildvērtības principu; uzskata, ka ar 

ESIF finansētajiem aizdevumiem 

vajadzētu papildināt parastās EIB 

investīciju darbības; iesaka pilnībā 

integrēt papildvērtības parametru projektu 

apstiprināšanas kritērijos, lai nodrošinātu 

finansēto darbību reālu pievienoto vērtību 

un līdzekļu efektīvu izmantošanu; iesaka 

arī pārredzamības veicināšanas nolūkos 

pastāvīgi veikt projektu portfeļa 

papildvērtības iekšēju un ārēju 

uzraudzību un ziņot par to; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana 

2016/2064(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 17.a norāda, ka 60 % no ESIF 

projektiem galvenokārt koncentrējas 

transporta un enerģētikas nozarē, atstājot 

novārtā citas būtiskas nozares, kas 

saistītas ar pētniecību, attīstību un 

inovāciju, cilvēkkapitālu, vidi un 

energoefektivitāti; pauž nožēlu, ka ESIF 

sniedz nozīmīgu atbalstu jauniem 

infrastruktūras projektiem, kuri balstīti uz 

fosilā kurināmā izmantošanu; pauž 

nožēlu, ka līdz 2016. gadam ESIF ir 

piešķīris EUR 1,8 miljardus gāzes 

pārstrādes un uzglabāšanas iekārtām, kas 

veido 26 % no kopējiem aizdevumiem 

enerģētikas nozarē; pauž nožēlu arī par 

to, ka divas trešdaļas no ESIF finansiālā 

atbalsta, ko EIB piešķīrusi transporta 

nozarei, ir novirzītas infrastruktūras 

projektiem ar augstu CO2 emisiju, jo īpaši 

automaģistrālēm un lidostām;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana 

2016/2064(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 22.a pauž nožēlu, ka EIB nav 

nodrošinājusi piekļuvi informācijai par 

ESIF; pauž nožēlu, ka ESIF pamatā ir 

neskaidra pārvaldības struktūra, kurai 

trūkst pārredzamības un 

pārskatatbildības; pauž nožēlu, ka gandrīz 

pilnībā trūkst informācijas un pa 

konkrētām jomām sadalītu statistikas datu 

par līdz šim finansētajiem projektiem, jo 

īpaši attiecībā uz katra atsevišķā projekta 

gaidāmo ietekmi, ieguvumiem un 

papildvērtību; aicina EIB publiskot visu 

pieejamo informāciju par ESIF satvarā 

veiktajām darbībām un šo darbību 

ietekmes novērtējumos iekļautos 

konstatējumus; prasa EIB sniegt 

detalizētu skaidrojumu par katra 

finansētā projekta pievienoto vērtību un 

papildvērtību un to, kā tas palīdzējis 

sasniegt ESIF mērķus un īstenot ES 

ilgtermiņa pamatstratēģijas un 

pamatmērķus; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Valli, Beatrix von Storch, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana 

2016/2064(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

48.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 48.a uzskata, ka ir nepieciešams veikt 

rūpīgu un neatkarīgu ietekmes 

novērtējumu par ESIF sasniegtajiem 

rezultātiem, lai novērtētu finansēto 

projektu reālo ietekmi uz ekonomiku, 

sociālo jomu un vidi un papildvērtību, kā 

arī fonda faktiskās spējas sasniegt 

noteiktos mērķus;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana 

2016/2064(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

57.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 57.a atzīst, ka ESIF nav īstais 

instruments, ar kuru risināt kopējā 

pieprasījuma krīzi, un ka tādēļ ar to nebūs 

iespējams novērst investīciju 

nepietiekamību Eiropā; uzsver Eiropas 

Revīzijas palātas atzinumā Nr. 2/2016 

paustās bažas par ESIF ierobežoto 

ietekmi; tādēļ aicina radikāli mainīt 

pieeju investīcijām Eiropā un risināt 

patiesos krīzes cēloņus, iesniedzot 

priekšlikumus par ekonomikas 

pārvaldības sistēmas pārskatīšanu, kas ir 

nepieciešama, lai pastāvīgi stimulētu 

produktīvas investīcijas, kas spēj radīt 

pievienoto vērtību reālajā ekonomikā un 

visu ES valstu sabiedrībā; šajā sakarībā 

uzsver steidzamo nepieciešamību likvidēt 

pašreizējos ar budžetu saistītos 

ierobežojumus, kas paralizē publiskās 

investīcijas, un radīt grūtībās 

nonākušajām dalībvalstīm iespējas 

autonomi izmantot visus nepieciešamos 

ekonomikas politikas instrumentus, lai 

pretotos recesijai un sociālajai 

dezintegrācijai un tādējādi stingri 

atjaunotu Eiropas virzību uz ekonomikas 

atlabšanu un visu pilsoņu labklājības 

panākšanu; 

Or. en 
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