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ĪSS PAMATOJUMS 

2014. gadā Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Investīciju banku kā stratēģisku partneri 

paziņoja par Investīciju plānu Eiropai, kura galvenā daļa ir Eiropas Stratēģisko investīciju 

fonds (ESIF). ESIF regula stājās spēkā 2015. gada jūlijā, un sākotnēji šo fondu izveidoja uz 

3 gadiem. ESIF mērķis ir veicināt Eiropas ekonomikas atveseļošanos un konkurētspēju, radot 

publisko un privāto finansējumu EUR 315 miljardu apmērā stratēģiskām investīcijām. Šis 

finansējums bija paredzēts, lai papildinātu citus Eiropas Savienības finansējuma avotus un 

darbības un veicinātu ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķa sasniegšanu visā 

Savienībā. 

Komisija 2016. gada 14. septembrī ierosināja regulu, lai pagarinātu ESIF darbības laiku — lai 

tas aptvertu laikposmu līdz pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas beigām — un lai 

paplašinātu investīciju plānu nolūkā līdz 2020. gadam mobilizēt vismaz EUR 500 miljardus. 

Šajā nolūkā Komisija ierosina palielināt ES garantiju no EUR 16 miljardiem līdz 

EUR 26 miljardiem, savukārt EIB palielinātu savu kapitālu no EUR 5 miljardiem līdz 

EUR 7,5 miljardiem. Komisija plāno saglabāt ESIF papildvērtības pamatkoncepciju, proti, 

atbalstīt tikai tās darbības, ar kuru palīdzību tiek novērsti tirgus darbības traucējumi vai 

neoptimāls stāvoklis investīciju jomā. Ar šo priekšlikumu Komisija arī ir nodomājusi uzlabot 

ESIF ģeogrāfisko tvērumu un pastiprināt tā līdzekļu izmantošanu mazāk attīstītos reģionos. 

Šajā sakarā Komisija plāno mudināt ESIF līdzekļu kombinēšanu ar citiem ES finansējuma 

avotiem. Visbeidzot, Komisija plāno uzlabot investēšanas lēmumu un pārvaldības procedūru 

pārredzamību. 

Atzinuma sagatavotājs kopumā atbalsta šo priekšlikumu un ESIF darbības laika pagarināšanu, 

tomēr uzsver dažus būtiskus trūkumus. Pastāv acīmredzama nelīdzsvarotība starp ESIF 

izmantošanu ES 15 (91 % no ESIF) un ES 13 (9 % no ESIF), un viena dalībvalsts ESIF 

finansējumu vispār nav izmantojusi. Priekšlikumam ESIF kombinēt ar Eiropas strukturālajiem 

un investīciju (ESI) fondiem piemīt potenciāls sasniegt vēlamos rezultātus un uzlabot minēto 

situāciju. Tomēr ir jāuzsver, ka kohēzijas politika kā viena no galvenajām ES investīciju 

politikām ir izrādījusies efektīva ne tikai investīciju radīšanā, bet arī strukturālo reformu 

atbalstīšanā, cilvēkkapitāla attīstīšanā un ilgtspējīgu darbvietu radīšanā. Tādēļ ir jānodrošina, 

ka ESIF neaizstāj vai neizstumj citus ES fondus un instrumentus, it īpaši ESI fondus, tostarp 

nākamajā finanšu plānā. 

Turklāt starp projektiem, ko atbalsta no ESIF, pastāv nelīdzsvarotība arī nozaru ziņā, jo ar šī 

mehānisma palīdzību tiek atbalstīts ļoti maz sociālo investīciju. Iemesls tam varētu būt sociālo 

investīciju mazāk redzamā tiešā rentabilitāte, kā arī nereti sociālo dalībnieku vājākā 

administratīvā veiktspēja un pieredzes trūkums darbā ar lieliem investīciju projektiem. Tomēr 

atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir ļoti svarīgi pilnībā atbalstīt ESIF sociālo un cilvēkresursu 

potenciālu, kā arī atbalstīt un atvieglot sociālās jomas dalībnieku līdzdalību, kas pārdomātas 

īstenošanas gadījumā varētu veicināt jaunu darbvietu radīšanu un ilgtspējīgu izaugsmi. Tādēļ 

atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu jāstiprina Eiropas Investīciju konsultāciju centra 

darbības un ka tām vajadzētu būt vienlīdz pieejamām visām attiecīgajām ieinteresētajām 

personām, tostarp sociālajiem uzņēmumiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem. 

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs pauž bažas par to, ka trūkst datu par to darbvietu skaitu, it 

īpaši par ilgtspējīgu darbvietu skaitu, kuras radītas, pateicoties no ESIF atbalstītiem 

projektiem. Šāda veida datu vākšana nākotnē varētu būt ļoti noderīga ESIF darbības rezultātu 

vispārējā izvērtēšanā. 
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GROZĪJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un 

Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Kopš 2014. gada 26. novembrī tika 

publiskots Investīciju plāns Eiropai, 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 

%. Ar Investīciju plānu sāktie visaptverošie 

centieni jau sniedz konkrētus rezultātus, 

neraugoties uz to, ka lielāku investīciju 

projektu makroekonomiskā ietekme nevar 

būt tūlītēja. Tiek prognozēts, ka investīcijas 

pakāpeniski palielināsies 2016. un 2017. 

gada laikā, lai gan tās joprojām ir zemākas 

par vēsturisko līmeni. 

(1) Kopš 2014. gada 26. novembrī tika 

publiskots Investīciju plāns Eiropai, 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 pirmskrīzes līmeņa. 

__________________ __________________ 

3 COM(2014) 903 final. 3 COM(2014) 903 final. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Pozitīvais impulss būtu jāsaglabā 

un būtu jāturpina centieni, lai investīcijas 

atkal kļūtu ilgtermiņā ilgtspējīgas. 

Investīciju plāna mehānismi darbojas, un 

(2) Pozitīvais impulss būtu jāsaglabā 

un būtu jāturpina centieni, lai investīcijas 

atkal kļūtu ilgtermiņā ilgtspējīgas, 

sasniedzot reālo ekonomiku. Investīciju 
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tie ir jānostiprina, lai turpinātu privāto 

ieguldījumu mobilizēšanu nozarēs, kuras ir 

svarīgas Eiropas nākotnei un kurās 

joprojām pastāv neapmierinošas situācijas 

investīciju jomā. 

plāna mehānismi darbojas, un tie ir 

jānostiprina, lai turpinātu privāto 

ieguldījumu mobilizēšanu visās nozarēs, 

kuras rada izaugsmi un darbvietas un līdz 

ar to ir svarīgas Eiropas nākotnei, un kurās 

joprojām vērojamas tirgus nepilnības vai 

nepietiekami labvēlīgi apstākļi 

investēšanai. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) ESIF tika izveidots uz trīs gadu 

sākotnējo termiņu un ar mērķi mobilizēt 

vismaz EUR 315 miljardus investīcijās. 

Ņemot vērā tā panākumus, Komisija ir 

apņēmusies dubultot ESIF gan tā ilguma, 

gan finansiālās spējas ziņā. Tiesību aktu 

paplašinājuma priekšlikums 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 palīdzību arī 

prioritārā kārtā. 

(6) ESIF tika izveidots kā ārkārtas 

rīcības plāns uz trīs gadu sākotnējo 

termiņu un ar mērķi mobilizēt vismaz EUR 

315 miljardus investīcijās. Komisija ir 

apņēmusies dubultot ESIF gan tā ilguma, 

gan finansiālās spējas ziņā. Tiesību aktu 

paplašinājuma priekšlikums 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 palīdzību arī 

prioritārā kārtā. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Attiecībā uz laikposmu pēc 2020. 

gada Komisija plāno iesniegt vajadzīgos 

priekšlikumus, lai nodrošinātu, ka 

stratēģiskās investīcijas turpinās ilgtspējīgā 

līmenī. 

(7) Attiecībā uz laikposmu pēc 2020. 

gada Komisija plāno iesniegt vajadzīgos 

priekšlikumus, lai nodrošinātu, ka 

stratēģiskās investīcijas turpinās ilgtspējīgā 

līmenī. Komisijai būtu jāizstrādā 

visaptverošs ietekmes novērtējums, lai 

pamatotu turpmākos priekšlikumus. 
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Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Paplašinātajam 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 ESIF atbalstīto operāciju 

investīcijas tajā, lai sasniegtu Parīzes 

Klimata konferencē izvirzītos Savienības 

vērienīgos mērķus (COP 21). Arvien 

vairāk uzmanības būtu jāvelta energotīklu 

starpsavienojumu prioritārajiem projektiem 

un energoefektivitātes projektiem. Turklāt 

būtu jāizvairās no ESIF atbalsta 

autoceļiem, izņemot tad, ja tas ir 

nepieciešams, lai kohēzijas valstīs vai 

pārrobežu transporta projektos, kuros 

iesaistīta vismaz viena kohēzijas valsts, 

atbalstītu privātās investīcijas transporta 

nozarē. Skaidrības labad, lai gan tie jau ir 

atbilstīgi, būtu skaidri jānosaka, ka projekti 

tādās jomās kā lauksaimniecība, 

zivsaimniecība un akvakultūra, ietilpst 

vispārējos mērķos, kas var pretendēt uz 

ESIF atbalstu. 

(8) Paplašinātajam ESIF būtu 

jāpievēršas atlikušo tirgus nepilnību un 

nepietiekamu investīciju situāciju 

risināšanai un jāturpina mobilizēt privātā 

sektora finansējums investīcijām, kas ir 

būtiskas kvalitatīvu Eiropas nākotnes 

darbavietu radīšanai — tostarp jauniešu 

darbavietu radīšanai —, integrējošai 

izaugsmei un sociālo un nodarbinātības 

ietekmi sekmējošai 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, sociālā ekonomika, 

veselības aprūpe, pētniecība un inovācija, 

pārrobežu un ilgtspējīgs transports, kā arī 

digitālā pārveide. Būtu jānostiprina ESIF 

atbalstīto operāciju devums nolūkā 

sasniegt Parīzes Klimata konferencē 

izvirzītos Savienības vērienīgos mērķus 

(COP 21). Arvien vairāk uzmanības būtu 

jāvelta arī energotīklu starpsavienojumu 

prioritārajiem projektiem un 

energoefektivitātes projektiem. Turklāt 

noteikti būtu jāpievēršas ar sociālo 

infrastruktūru saistītiem projektiem. 
Turklāt būtu jāizvairās no ESIF atbalsta 

autoceļiem, izņemot tad, ja tas ir 

nepieciešams, lai kohēzijas valstīs vai 

pārrobežu transporta projektos, kuros 

iesaistīta vismaz viena kohēzijas valsts, 

atbalstītu privātās investīcijas transporta 

nozarē. Skaidrības labad, lai gan tie jau ir 

atbilstīgi, būtu skaidri jānosaka, ka projekti 

tādās jomās kā lauksaimniecība, 

zivsaimniecība un akvakultūra, ietilpst 

vispārējos mērķos, kas var pretendēt uz 

ESIF atbalstu. Ņemot vērā augsto 

nabadzības un sociālās atstumtības līmeni 

Eiropā, būtu jānostiprina ESIF atbalstītās 

darbības, ar ko pievēršas šīs problēmas 
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risināšanai. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Turklāt būtu jānostiprina ESIF 

īstenošanas sociālā dimensija, kas ietver 

tādas jomas kā izglītība, apmācība un 

arodapmācība prasmju apguvei un 

mūžizglītība, inovācija veselības aprūpes 

un zāļu jomā, sociālie pakalpojumi, 

sociālie mājokļi un bērnu aprūpe.  

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

8.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8b) Sākotnējie rezultāti liecina, ka 

dalībvalstis ar lielāku tehnisko un 

administratīvo spēju, kā arī finanšu 

iestādes no ESIF iegūst vairāk. Lai 

uzlabotu atsevišķu dalībvalstu spēju 

izmantot ESIF, EIB un Komisijai arī 

turpmāk būtu jāatbalsta valstis, kuras šajā 

ziņā atpaliek. Tādēļ regulāri būtu jāsniedz 

jauni rādītāji un jāveic atjaunināšana, un 

pirmā rezultātu precīza kvalitatīvi 

kvantitatīvā analīze būtu jāpublicē ne 

vēlāk kā 2018. gadā. Ikvienā šādā analīzē 

būtu jāietver neatkarīgi novērtējumi, kas 

balstīti uz līdz šim gūto pieredzi, un īpaša 

uzmanība būtu jāpievērš radīto darbvietu 

skaitam un ESIF investīciju ietekmei uz 

tiešām un netiešām darbavietām. Mērķi 

būtu jānosaka atbilstīgi uzdevumiem, kas 

saistīti ar izaugsmi un nodarbinātību. 
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Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Turklāt projektu atlasē būtu 

jānostiprina viena ESIF būtiska iezīme. 

Proti, operācijām vajadzētu būt tiesīgām 

pretendēt uz ESIF atbalstu, ja tās risina 

skaidri apzinātas tirgus nepilnības vai 

nepietiekamu investīciju situācijas. Tādas 

operācijas infrastruktūras jomā 

infrastruktūras un inovācijas klases 

ietvaros, kas sasaista divas vai vairākas 

dalībvalstis, tostarp e-infrastruktūra, būtu 

jāuzskata par operācijām ar papildvērtību, 

ņemot vērā tām raksturīgo sarežģītību un to 

augstu pievienoto vērtību Savienībai. 

(9) Turklāt projektu atlasē precīzāk 

būtu jādefinē un jānostiprina viena ESIF 

būtiska iezīme. Proti, operācijām vajadzētu 

būt tiesīgām pretendēt uz ESIF atbalstu, ja 

tās risina skaidri apzinātas tirgus nepilnības 

vai nepietiekamu investīciju situācijas. 

Tādas operācijas infrastruktūras jomā 

infrastruktūras un inovācijas klases 

ietvaros, kas sasaista divas vai vairākas 

dalībvalstis, tostarp e-infrastruktūra, būtu 

jāuzskata par operācijām ar papildvērtību, 

ņemot vērā tām raksturīgo sarežģītību un to 

augstu pievienoto vērtību Savienībai. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Ņemot vērā to potenciālu palielināt 

ESIF līdzdalības efektivitāti, būtu jāmudina 

apvienot tādas operācijas, kuras veido 

Savienības budžeta neatmaksājama atbalsta 

un/vai finanšu instrumentu (piemēram, to, 

kas pieejami Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta ietvaros) 

kombinācija ar EIB finansējumu, tostarp 

ESIF (kā arī citi ieguldītāju) piešķirtu EIB 

finansējumu. Apvienošanas mērķis ir 

uzlabot Savienības izdevumu pievienoto 

vērtību, piesaistot papildu resursus no 

privātiem ieguldītājiem, un nodrošināt to, 

ka atbalstītās darbības kļūst ekonomiski un 

finansiāli dzīvotspējīgas. 

(10) Ņemot vērā to potenciālu palielināt 

ESIF līdzdalības efektivitāti, būtu jāmudina 

apvienot tādas operācijas, kuras veido 

Savienības budžeta neatmaksājama atbalsta 

un/vai finanšu instrumentu (piemēram, to, 

kas pieejami Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta ietvaros) 

kombinācija ar EIB finansējumu, tostarp 

ESIF (kā arī citi ieguldītāju) piešķirtu EIB 

finansējumu. Apvienošanas mērķis ir 

uzlabot Savienības izdevumu pievienoto 

vērtību, piesaistot papildu resursus no 

privātiem ieguldītājiem, un nodrošināt to, 

ka atbalstītās darbības kļūst ekonomiski un 

finansiāli dzīvotspējīgas, vienlaikus 

ievērojot līdzfinansēšanas noteikumus. 

ESIF darbība ciešāk būtu jāsaista ar 

struktūrfondiem un citiem ES kohēzijas 

politikas fondiem. Tomēr būtiski ir tas, lai 

ESIF nebūtu pretrunā nedz Eiropas 
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Sociālā fonda (ESF) un ES kohēzijas 

politikas sasniegumiem vai mērķiem, jo 

īpaši Eiropas strukturālo un investīciju 

fondu sasniegumiem vai mērķiem, nedz 

arī aizstātu vai izstumtu dotācijas, kā arī 

ESIF darbībai joprojām ir jābūt 

papildinošai. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Būtu jāpadara redzamāks ESIF 

potenciāls darba tirgu atdzīvināšanā un 

ilgtspējīgu darbvietu radīšanā, kā tas ir 

kohēzijas politikas gadījumā, un būtu 

jāvāc un jāanalizē attiecīgi uzticami dati. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Lai palielinātu ESIF izmantošanu 

mazāk attīstītos un pārejas reģionos, būtu 

jāpaplašina to vispārīgo mērķu darbības 

joma, kas var pretendēt uz ESIF atbalstu. 

(11) Lai palielinātu ESIF izmantošanu, 

jo īpaši Eiropas apgabalos ar augstu 

bezdarba līmeni un mazāk attīstītos un 

pārejas reģionos, būtu jāpaplašina to 

vispārīgo mērķu darbības joma, kas var 

pretendēt uz ESIF atbalstu, kā arī būtu 

jāizstrādā un pienācīgi jāīsteno stratēģija, 

ar ko iepriekš minētajos reģionos labāk 

veicinātu ESIF finansējumu, veidotu 

spējas, sniegtu administratīvo atbalstu un 

vietēja mēroga tehnisko atbalstu. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(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, tostarp 

izstrādājot un ieviešot jaunus instrumentus. 

(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 atbilst 

nozares vajadzībām un īpatnībām. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) EIB un EIF būtu jānodrošina, ka 

galīgie finansējuma saņēmēji, tostarp 

MVU, ir informēti par ESIF atbalstu, lai 

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2015/1017 

veicinātu informētību par ES garantiju. 

(17) EIB un EIF būtu jānodrošina, ka 

visi galīgie finansējuma saņēmēji tiek 

pienācīgi informēti par ESIF atbalstu, lai 

veicinātu informētību par ES garantiju, 

kas piešķirta saskaņā ar Regulu (ES) 

2015/1017, un mudinātu sagatavot 

investīciju projektus, kuri piedāvā plašu 

nozaru un ģeogrāfisko tvērumu. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Dalībvalstīs būtu jāīsteno plašas 

informācijas kampaņas, lai nostiprinātu 

dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm. 

Tādējādi varētu palielināt privātās 

investīcijas un nepieļaut reģionālu un 

sektorālu koncentrāciju. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 



 

AD\1117652LV.docx 11/23 PE594.189v04-00 

 LV 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(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 garantija, īpašu 

uzmanību pievēršot atbilstībai 

papildvērtības kritērijam. Rezultātu 

pārskats būtu jāpublisko, tiklīdz operācija 

ir parakstīta ES garantijas ietvaros. 

(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 garantija, īpašu 

uzmanību pievēršot atbilstībai 

papildvērtības kritērijam, kā arī darbības 

rezultātiem, piemēram, kvalitatīvu 

darbvietu radīšanai. Rezultātu pārskats 

būtu jāpublisko, tiklīdz operācija ir 

parakstīta ES garantijas ietvaros. Īpaša 

uzmanība būtu jāpievērš darbvietu 

radīšanai un sociālajām investīcijām 

iedzīvotāju tagadējās un nākotnes spējās 

iesaistīties darba tirgū, un būtu jāizmanto 

skaidri sociālekonomiskie rādītāji. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) ESIF atbalstītajām operācijām būtu 

jāievēro Savienības labas nodokļu 

pārvaldības principi. 

(19) ESIF atbalstītajām operācijām būtu 

jāievēro Savienības labas nodokļu 

pārvaldības principi, plašāka stratēģija par 

ilgtspējīgām finansēm un tās sociālais 

acquis. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Eiropas Investīciju konsultāciju 

centrs (EIKC) būtu jāuzlabo un tā darbības 

būtu jāpievērš vajadzībām, kuras nav 

pietiekami segtas saskaņā ar pašreizējo 

kārtību. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 

projektu, kuros iesaistītas divas vai 

(21) Eiropas Investīciju konsultāciju 

centrs (EIKC) būtu jāuzlabo un tā darbības 

būtu jāpievērš vajadzībām, kuras nav 

pietiekami segtas saskaņā ar pašreizējo 

kārtību, ietverot tālāko reģionu vajadzības, 

kā noteikts LESD 349. pantā. Īpaša 
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vairākas dalībvalstis, un projektu, kas 

palīdz sasniegt COP 21 mērķus, 

sagatavošanas atbalstam. Neatkarīgi no 

mērķa izmantot esošos EIB un Komisijas 

konsultāciju pakalpojumus, lai attiecībā uz 

projektu finansēšanu Savienībā darbotos kā 

vienots tehnisko konsultāciju centrs, EIKC 

vajadzētu arī aktīvi sekmēt to ESIF nozaru 

un ģeogrāfiskās diversifikācijas mērķi un 

vajadzības gadījumā atbalstīt EIB saistībā 

ar projektu izveidi. Tam būtu arī aktīvi 

jāsekmē investīciju platformu izveide un 

jāsniedz konsultācijas par citu Savienības 

finansējuma avotu kombinēšanu ar ESIF. 

uzmanība būtu jāpievērš tādu projektu 

sagatavošanas atbalstam, kuros iesaistītas 

divas vai vairākas dalībvalstis, kuri ir 

pārrobežu projekti un projekti, ar ko 

palīdz sasniegt COP 21 un stratēģijas 

“Eiropa 2020” mērķus, tostarp risina 

nabadzības un sociālās atstumtības 

problēmu, un jo īpaši tādu projektu 

sagatavošanas atbalstam, ar ko sekmē 

kvalitatīvu darbvietu radīšanu, ilgtspējīgu 

izaugsmi vai tālāko reģionu integrāciju. 

Neatkarīgi no mērķa izmantot esošos EIB 

un Komisijas konsultāciju pakalpojumus, 

lai attiecībā uz projektu finansēšanu 

Savienībā darbotos kā vienots tehnisko 

konsultāciju centrs, EIKC vajadzētu arī 

aktīvi sekmēt to ESIF nozaru un 

ģeogrāfiskās diversifikācijas mērķi un 

vajadzības gadījumā atbalstīt EIB saistībā 

ar projektu izveidi. Tam būtu arī aktīvi 

jāsekmē investīciju platformu izveide, 

ietverot sektorālas platformas un jo īpaši 

daudznacionālas platformas, ar ko 

veicinātu pārrobežu projektus vai projektu 

kopas, kas skar visas dalībvalstis, un 

jāsniedz konsultācijas par citu Savienības 

finansējuma avotu kombinēšanu ar ESIF. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

2. pants – 8.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1)  regulas 2. pantam pievieno šādu 

punktu: 

 “(8a) “sociālais uzņēmums” ir 

uzņēmums, kura galvenais mērķis ir 

izmērāmas, pozitīvas sociālās ietekmes 

panākšana, nevis peļņas gūšana, un kurš 

savu peļņu pirmkārt un galvenokārt 

izmanto galvenā mērķa sasniegšanai, kā 

noteikts Regulas (ES) Nr. 1296/2013 

2. panta 1. un 5. punktā;”; 
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Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.a  punkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

2. pants – 8.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1.a)  regulas 2. pantam pievieno šādu 

punktu: 

 “(8b) “sociālie pakalpojumi” ir 

darbības, kuru mērķis ir uzlabot dzīves 

kvalitāti un nodrošināt sociālo 

aizsardzību, piemēram, ar sociālās 

drošības, nodarbinātības un apmācības 

pakalpojumiem, sociāliem mājokļiem, 

bērnu aprūpes, ilgtermiņa aprūpes un 

sociālās palīdzības pakalpojumiem;”; 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

4. pants – 2. punkts – f apakšpunkts – iv punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (ba) punkta f) apakšpunktā iv) daļu 

aizstāj ar šādu: 

(iv) galvenos darbības rādītājus, jo īpaši 

attiecībā uz ES galvojuma izmantošanu, 6. 

un 9. pantā un II pielikumā izklāstīto 

vispārējo mērķu sasniegšanu, privātā 

kapitāla mobilizēšanu un ESIF 

makroekonomisko ietekmi, tostarp tā 

ietekmi uz atbalstošajām investīcijām; 

(iv) galvenos darbības rādītājus, jo īpaši 

attiecībā uz ES galvojuma izmantošanu, 6. 

un 9. pantā un II pielikumā izklāstīto 

vispārējo mērķu sasniegšanu, privātā 

kapitāla mobilizēšanu un ESIF 

makroekonomisko ietekmi, tostarp tā 

ietekmi uz atbalstošajām investīcijām un 

darbvietu radīšanu; 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 
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Regula (ES) 2015/1017 

6. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. ESIF nolīgumā paredz, ka ESIF 

atbalsta projektus, kas novērš tirgus 

nepilnības vai nepietiekamu investīciju 

situācijas un kas: 

1. ESIF nolīgumā paredz, ka ESIF 

atbalsta projektus, kas sasniedz reālo 

ekonomiku un novērš tirgus nepilnības vai 

nepietiekamu investīciju situācijas un kas: 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

7. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-a) panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

3. Valdē ir četri locekļi, no kuriem trīs 

ieceļ Komisija, bet vienu – EIB. Valde no 

savu locekļu vidus ievēl priekšsēdētāju uz 

noteiktu trīs gadu termiņu, ko var vienreiz 

atjaunot. Valde savus lēmumus pieņem 

vienprātīgi. 

3. Valdē ir četri locekļi: no tiem trīs ir 

Komisijas iecelti, no kuriem viens ir no 

ECFIN un pārējie divi, kuri mainās, ir no 

attiecīgajiem ĢD, bet vienu locekli ieceļ 

EIB. Valde no savu locekļu vidus ievēl 

priekšsēdētāju uz noteiktu trīs gadu 

termiņu, ko var vienreiz atjaunot. Valde 

savus lēmumus pieņem vienprātīgi. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – -i punkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

7. pants – 8. punkts – 3. daļa – ievaddaļa 

 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-i) trešo daļu aizstāj ar šādu: 

Investīciju komitejai ir dzimumu 

pārstāvības ziņā līdzsvarots sastāvs. Valde 

cenšas izvēlēties ekspertus, kam ir pieredze 

ar investīcijām vienā vai vairākās šādās 

jomās: 

Investīciju komitejai ir dzimumu 

pārstāvības ziņā līdzsvarots sastāvs. Valde 

cenšas izvēlēties ekspertus, kam kopā ir 

pieredze investēšanā ikvienā no šādām 

jomām: 
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Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

7. pants – 8. punkts – f apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (ia) panta f) apakšpunktu aizstāj ar 

šādu: 

(f) izglītība un apmācība; (f) darba tirgus, izglītība un apmācība, 

arodapmācība prasmju apguvei un 

mūžizglītība; 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – ib punkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

7. pants – 8. punkts – k apakšpunkts 

 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (ib) punkta k) apakšpunktu aizstāj ar 

šādu: 

‘(k) sociālās infrastruktūras un sociālā 

un solidaritātes ekonomika. 

(k) sociālā infrastruktūra, sociālie 

pakalpojumi un sociālā un solidaritātes 

ekonomika. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – d apakšpunkts 

Regula (ES) 2015/1017 

7. pants – 12. punkts – 2. daļa – otrais teikums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lēmumi par ES galvojuma izmantošanu ir 

publiski un pieejami un ietver lēmuma 

pamatojumu, īpaši koncentrējoties uz 

atbilstību papildvērtības kritērijam. 

Publikācijā neiekļauj sensitīvu 

komercinformāciju. Pieņemot lēmumu, 

Lēmumus, ar kuriem apstiprina ES 

garantijas izmantošanu, nekavējoties dara 

publiskus un pieejamus, un tajos ietver uz 

projektu rezultātu pārskatu balstītu 

lēmuma pamatojumu, īpašu uzmanību 

pievēršot atbilstībai Savienības politikas 
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Investīciju komiteja to pamato ar EIB 

sniegto dokumentāciju. 
nostādnēm, tostarp mērķim panākt gudru, 

ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, 

kvalitatīvu darbvietu radīšanu un 

ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

kohēziju, un papildvērtības kritērijam. 

Publikācijā neiekļauj sensitīvu 

komercinformāciju. Pieņemot lēmumu, 

Investīciju komiteja to pamato ar EIB 

sniegto dokumentāciju. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

9. pants – 2. punkts – g apakšpunkts – ievaddaļa 

 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-a) panta 2. punkta g) apakšpunktu 

aizstāj ar šādu: 

(g) cilvēkkapitāls, kultūra un veselība, 

jo īpaši saistībā ar: 

(g) cilvēkkapitāls, sociālā attīstība, 

kultūra un veselība, jo īpaši saistībā ar: 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -aa apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

9. pants – 2. punkts – g apakšpunkts – i punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-aa) panta 2. punkta g) apakšpunkta i) 

punktu aizstāj ar šādu: 

(i) izglītību un apmācību; (i) darba tirgu, izglītību un apmācību, 

arodapmācību prasmju apguvei un 

mūžizglītību; 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 
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1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -ab apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

9. pants – 2. punkts – g apakšpunkts – v punkts 

 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-ab) panta 2. punkta g) apakšpunkta v) 

punktu aizstāj ar šādu: 

(v) sociālajām infrastruktūrām un 

sociālo un solidaritātes ekonomiku; 

(v) sociālajām infrastruktūrām, 

sociālajiem pakalpojumiem un sociālo un 

solidaritātes ekonomiku; 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -ac apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

9. pants – 2. punkts – g apakšpunkts – va punkts (jauns) 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-ac) panta 2. punkta g) apakšpunktam 

aiz v) punkta pievieno šādu punktu: 

 (va) līdzekļu piešķiršanu sociālās 

ekonomikas organizāciju investīciju 

platformām, tostarp sociālajiem 

uzņēmumiem; 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts 

Regula (ES) 2015/1017 

9. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

EIB nosaka mērķi, ka vismaz 40 % no 

ESIF finansējuma infrastruktūras un 

inovācijas atbalsta klases ietvaros atbalsta 

projektus ar komponentiem, kas veicina 

klimata politikas pasākumus atbilstīgi COP 

21 saistībām. Valde sniedz sīki izstrādātus 

norādījumus, lai to panāktu.; 

EIB nosaka mērķi, ka vismaz 40 % no 

ESIF finansējuma infrastruktūras un 

inovācijas atbalsta klases ietvaros atbalsta 

projektus ar komponentiem, kas veicina 

klimata politikas pasākumus un darbvietu 

radīšanu atbilstīgi COP 21 saistībām un 

stratēģijai “Eiropa 2020”. Valde sniedz 

sīki izstrādātus norādījumus, lai to 
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panāktu.; 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

Regula (ES) 2015/1017 

14. pants – 1. punkts – 1. daļa – otrais teikums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šāds atbalsts ietver mērķtiecīgu atbalstu 

tehniskās palīdzības izmantošanai projektu 

strukturēšanā, inovatīvu finanšu 

instrumentu izmantošanai un publiskā un 

privātā sektora partnerību izmantošanai, 

ņemot vērā to, kāda ir dalībvalstu ar mazāk 

attīstītiem finanšu tirgiem specifika un 

vajadzības. 

Šāds atbalsts ietver mērķtiecīgu vietējo 

atbalstu tehniskās palīdzības izmantošanai 

projektu strukturēšanā, inovatīvu finanšu 

instrumentu izmantošanai un publiskā un 

privātā sektora partnerību izmantošanai, kā 

arī attiecīgā gadījumā informāciju par 

būtiskiem ar Savienības tiesību aktiem 

saistītiem jautājumiem, ņemot vērā to, 

kāda ir dalībvalstu ar mazāk attīstītiem 

finanšu tirgiem un dažādo nozaru 

specifika un vajadzības. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

14. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (ia) otro daļu aizstāj ar šādu: 

EIKC spēj sniegt tehnisko palīdzību jomās, 

kas uzskaitītas 9. panta 2. punktā, jo īpaši 

energoefektivitāte, TEN-T un mobilitāte 

pilsētās. 

EIKC spēj sniegt tehnisko palīdzību jomās, 

kas uzskaitītas 9. panta 2. punktā, jo īpaši 

energoefektivitāte, TEN-T mobilitāte 

pilsētās un sociālā infrastruktūra. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts – ii punkts 

Regula (ES) 2015/1017 

14. pants – 1. punkts – 2. daļa – otrais teikums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tas arī palīdzēs sagatavot klimata politikas 

un aprites ekonomikas projektus vai to 

komponentus, jo īpaši saistībā ar COP 21, 

sagatavot digitālās nozares projektus, kā arī 

5. panta 1. punkta piektajā daļā minētos 

projektus. 

Tas arī palīdzēs sagatavot klimata politikas 

un aprites ekonomikas projektus vai to 

komponentus, jo īpaši saistībā ar COP 21, 

īpaši mazāk attīstītos un pārejas reģionos, 

lai pēc iespējas labāk ietekmētu 

nodarbinātību un sociālo iekļautību un 

risinātu nabadzības problēmu, tostarp 

palīdzēs sagatavot digitālās nozares 

projektus, kā arī 5. panta 1. punkta piektajā 

daļā minētos projektus. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts – i punkts 

Regula (ES) 2015/1017 

14. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) izmanto vietējās zināšanas, lai 

sekmētu ESIF atbalstu visā Savienībā un, 

ja iespējams, sekmētu ESIF nozaru un 

ģeogrāfiskās diversifikācijas mērķa 

sasniegšanu, kā minēts II pielikuma 8. 

iedaļā, atbalstot EIB operāciju izstrādē; 

(c) izmanto vietējās zināšanas, ciešāk 

sadarbojoties ar dalībvalstu iestādēm un 

pievēršoties spēju veidošanai, lai sekmētu 

ESIF atbalstu visā Savienībā un, ja 

iespējams, sekmētu ESIF nozaru un 

ģeogrāfiskās diversifikācijas mērķa 

sasniegšanu, kā minēts II pielikuma 8. 

iedaļā, atbalstot EIB operāciju izstrādē un 

sadarbības ar dalībvalstīm uzlabošanā; 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts – ii punkts 

Regula (ES) 2015/1017 

14. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) sniedz aktīvu atbalstu investīciju 

platformu izveidei; 

(e) sniedz aktīvu atbalstu investīciju 

platformu, tostarp sektorālo investīciju 

platformu, izveidei; 
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Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

14. pants – 3. punkts 

 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (ba) panta 3. punktu groza šādi: 

3. EIKC pakalpojumi ir pieejami 

publiskiem un privātiem projektu 

atbalstītājiem, tostarp valsts attīstību 

veicinošām bankām vai iestādēm un 

investīciju platformām vai fondiem, kā arī 

reģionālām un vietējām publiskām 

struktūrām. 

3. EIKC pakalpojumi ir pieejami un 

sasniedzami visiem publiskiem un 

privātiem projektu atbalstītājiem, tostarp 

valsts attīstību veicinošām bankām vai 

iestādēm un investīciju platformām vai 

fondiem, kā arī reģionālām un vietējām 

publiskām struktūrām un sociālās jomas 

ieinteresētajām personām.”; 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts 

Regula (ES) 2015/1017 

14. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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 pieredzi. 

5. Lai sasniegtu 1. punktā minēto 

mērķi un atvieglotu konsultatīva atbalsta 

sniegšanu vietējā līmenī un starp 

attiecīgajām ieinteresētajām personām, 

EIKC cenšas izmantot EIB, Komisijas, 

valsts attīstību veicinošu banku vai iestāžu 

un Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

vadošo iestāžu pieredzi. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (9.a) regulas 16. panta 2. punkta 

c) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

(c) izvērtējumu par to, cik lielā mērā 

operācijas, uz kurām attiecas šī regula, dod 

ieguldījumu 9. panta 2. punktā minēto 

vispārējo mērķu sasniegšanā, tostarp 

izvērtējumu par ESIF investīciju līmeni 

tādās jomās kā pētniecība, izstrāde un 

inovācija, transports (tostarp TEN-T un 

mobilitāte pilsētās), telesakari, enerģētikas 

infrastruktūra un energoefektivitāte; 

(c) izvērtējumu par to, cik lielā mērā 

operācijas, uz kurām attiecas šī regula, dod 

ieguldījumu 9. panta 2. punktā minēto 

vispārējo mērķu sasniegšanā, tostarp 

izvērtējumu par ESIF investīciju līmeni 

tādās jomās kā pētniecība, izstrāde un 

inovācija, transports (tostarp TEN-T un 

mobilitāte pilsētās), telesakari, enerģētikas 

infrastruktūra, energoefektivitāte un 

sociālā infrastruktūra, sociālie 

pakalpojumi un sociālā un solidaritātes 

ekonomika; 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns) 

Regula (ES) 2015/1017 

23. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13.a) regulas 23. pantam pievieno šādu 

punktu: 

 “5.a Šis rezultātu pārskats ir publiski 

pieejams, lai visām iesaistītajām pusēm 

veicinātu pārskatatbildību, pārredzamību 

un labāku izpratni par papildvērtību, kā 

noteikts 3. pantā.” 
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