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– vispārēja pieeja 

  

Pēc Pastāvīgo pārstāvju sanāksmes 2015. gada 5. martā pielikumā pievienots prezidentvalsts 

kompromisa teksts par minēto priekšlikumu, lai panāktu vispārēju vienošanos Padomes 

(ECOFIN) sanāksmē 2015. gada 10. martā. 

Izmaiņas salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu ir atzīmētas treknrakstā un svītrojumi ir 

atzīmēti ar "(...)".  

Juridiski lingvistiskas izmaiņas ir izceltas slīprakstā. 
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Priekšlikums –  

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 

 

par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas 

Investīciju projektu katalogu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) 

Nr. 1316/2013 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 172. pantu, 173. pantu, 175. panta 

3. punktu un 182. panta 1. punktu, 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas atzinumus, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, 

tā kā: 

(1) Ekonomikas un finanšu krīze ir novedusi pie investīciju apjoma pazemināšanās 

Savienībā. Investīcijas kopš to augstākā punkta 2007. gadā ir samazinājušās aptuveni par 

15 %. Savienība jo īpaši cieš no investīciju trūkuma sakarā ar tirgus nenoteiktību par 

ekonomikas nākotni Savienībā un (…) fiskālajiem ierobežojumiem dalībvalstīm. Šis 

investīciju trūkums palēnina ekonomisko atveseļošanos un negatīvi ietekmē darbvietu 

radīšanu, ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas un konkurētspēju. 

 

6831/15   id/sni/JUB/agl 2 
 DGG 1A  LV 
 



(2) Ir nepieciešama visaptveroša rīcība, lai lauztu nelabvēlīgas attīstības loku, ko rada 

investīciju trūkums. Strukturālās reformas un fiskālā atbildība ir investīciju stimulēšanai 

nepieciešamie priekšnoteikumi. Līdz ar investīciju finansēšanas impulsa atjaunošanu 

minētie priekšnoteikumi var palīdzēt izveidot labvēlīgas attīstības loku, kurā investīciju 

projekti palīdz veicināt nodarbinātību un pieprasījumu un noved pie izaugsmes 

potenciāla ilgstoša pieauguma. 

(3) G20 ar Globālo infrastruktūras iniciatīvu ir atzinusi, cik svarīgi ir veikt investīcijas 

pieprasījuma veicināšanā un ražīguma un izaugsmes kāpināšanā, un ir apņēmusies radīt 

klimatu, kas sekmē augstāku investīciju līmeni. 

(4) Ekonomikas un finanšu krīzes laikā Savienība ir veltījusi pūles, lai veicinātu izaugsmi, jo 

īpaši ar iniciatīvām, kas izklāstītas stratēģijā "Eiropa 2020", ar ko izveidoja pieeju 

gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, un ar Eiropas ekonomikas politikas 

koordinēšanas pusgadu. Eiropas Investīciju banka ("EIB") arī ir stiprinājusi tās lomu, 

uzsākot un veicinot investīcijas Savienībā, daļēji tas veikts, palielinot kapitālu 

2012. gada decembrī. Ir nepieciešama tālāka rīcība, lai nodrošinātu, ka tiek risinātas 

Savienības investīciju vajadzības un ka tirgū pieejamā likviditāte tiek izmantota efektīvi 

un novirzīta dzīvotspējīgu investīciju projektu finansēšanai. 

(5) 2014. gada 15. jūlijā tobrīd jaunievēlētais Eiropas Komisijas priekšsēdētājs iepazīstināja 

Eiropas Parlamentu ar Eiropas Komisijas politisko pamatnostādņu kopumu. Minētajās 

politiskajās pamatnostādnēs tika aicināts mobilizēt "līdz EUR 300 miljardiem papildu 

publiskās un privātās investīcijas reālajā ekonomikā nākamo trīs gadu laikā", lai 

stimulētu investīcijas darbvietu radīšanas nolūkos. 
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(6) 2014. gada 26. novembrī Komisija nāca klajā ar paziņojumu "Investīciju plāns 

Eiropai" 1, kurā paredzēts radīt "Eiropas Stratēģisko investīciju fondu" ("ESIF"), Eiropas 

līmeņa investīciju projektu pārredzamu katalogu, izveidot konsultatīvo centru (Eiropas 

Investīciju konsultāciju centrs (…)) un uzsvērta vērienīga programma, lai novērstu 

šķēršļus investīcijām un pabeigtu vienoto tirgu. 

(7) 2014. gada 18. decembrī Eiropadome secināja, ka "investīciju sekmēšana un tirgus 

nepilnību novēršana Eiropā ir būtisks politikas uzdevums" un ka "jaunais uzsvars uz 

investīcijām kopā ar dalībvalstu apņemšanos pastiprināt strukturālās reformas un īstenot 

uz izaugsmi vērstu fiskālo konsolidāciju dos pamatu izaugsmei un darbvietām Eiropā un 

aicina EIB grupā izveidot Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), lai laikposmā no 

2015. gada līdz 2017. gadam piesaistītu 315 miljardus euro jaunās investīcijās", un 

aicināja "EIB grupu (..) 2015. gada janvārī sākt rīkoties, izmantojot savu pašu 

kapitālu". Eiropadome uzsvēra arī to, ka "ESIF papildinās ES pašreizējās 

programmas un EIB tradicionālos pasākumus". 

(8) ESIF ir daļa no visaptverošas pieejas, kas paredzēta, lai mazinātu nenoteiktību attiecībā 

uz publiskajām un privātajām investīcijām. Stratēģijai ir trīs pīlāri: mobilizēt 

finansējumu investīcijām, nodrošināt, lai investīcijas sasniegtu reālo ekonomiku, un 

uzlabot investīciju vidi Savienībā. 

(8.a) Eiropas Komisija 2015. gada 13. janvārī nāca klajā ar paziņojumu 2 par to, kā tā 

piemēros spēkā esošos Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumus. 

1 Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai 
"Investīciju plāns Eiropai". COM(2014) 903 final. 

2 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas 
Investīciju bankai "Elastīguma vislabākā izmantošana saskaņā ar Stabilitātes un 
izaugsmes pakta esošajiem noteikumiem". COM(2015) 12 final. 

 

6831/15   id/sni/JUB/agl 4 
 DGG 1A  LV 
 

                                                 



(9) Investīciju vide Savienībā būtu jāuzlabo, likvidējot šķēršļus investīcijām, nostiprinot 

vienoto tirgu un (…) uzlabojot normatīvo paredzamību. Komisija ir paziņojusi, ka 

Komisijas politiskā prioritāte ir "regulatīvā sloga atvieglošana, vienlaikus 

saglabājot augstu sociālās, veselības un vides aizsardzības un patērētāju izvēles 

līmeni", un ka tā "pārskatīs noteikumus, lai nodrošinātu, ka tie veicina 

nodarbinātības un izaugsmes programmu" 3. Komisijai un dalībvalstīm būtu 

nekavējoties jāsāk pildīt šo uzdevumu. ESIF darbam un investīcijām Eiropā kopumā 

būtu jāgūst labums no šī papildu darba. 

(10) ESIF mērķim vajadzētu būt: i) palīdzēt atrisināt grūtības, kas saistītas ar produktīvu un 

stratēģisku investīciju finansēšanu un īstenošanu Savienībā; un ii) nodrošināt labāku 

piekļuvi finansējumam uzņēmumiem, kā arī citām vienībām, kam ir līdz 3000 

darbinieku, īpašu uzmanību pievēršot maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā 

definēts šajā regulā (…). Turklāt ir lietderīgi attiecināt ieguvumu no šādas lielākas 

piekļuves uz vidējas kapitalizācijas sabiedrību finansēšanu, kuras ir sabiedrības ar 

darbinieku skaitu ir līdz 3000. Eiropas pašreizējo investīciju grūtību pārvarēšanai būtu 

jāstiprina Savienības konkurētspēja, izaugsmes potenciāls un ekonomikas, sociālā un 

teritoriālā kohēzija. 

3 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Komisijas 2015. gada darba programma. 
Jauns sākums". COM(2014) 910 final. 

 

6831/15   id/sni/JUB/agl 5 
 DGG 1A  LV 
 

                                                 



(11) ESIF būtu jāatbalsta stratēģiskās investīcijas ar augstu ekonomisko un sociālo papildvērtību, 

kas palīdzētu sasniegt Savienības politikas mērķus 4, piemēram, bet ne tikai, kopīgi 

interešu projekti, kuru mērķis ir pabeigt vienotā tirgus izveidi transporta, 

telekomunikāciju un enerģētikas infrastruktūru nozarē, tostarp transporta un 

energotīklu starpsavienojumus, un digitālās infrastruktūras nozarē, izvērst 

atjaunojamos energoresursus un izvērst enerģijas un resursu efektīvu lietojumu, 

attīstīt un modernizēt enerģētikas nozari un uzlabot energoapgādes drošību, tostarp 

vietējo energoresursu izmantošanu, un sniegt ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā, 

izmantot starp minētajām nozarēm iespējamās sinerģijas; pilsētvides attīstības un 

sociālajā jomā; vides un dabas resursus jomā; un kuri nostiprina Eiropas zinātnisko 

un tehnoloģisko bāzi un veicina ieguvumus sabiedrībai, kā arī inovācijas, pētniecības 

un tehnoloģiju attīstības politikas ekonomiskā un rūpnieciskā potenciāla labāku 

izmantošanu, tostarp pētniecības infrastruktūru un izmēģinājumu un demonstrāciju 

telpu izmantošanu. ESIF būtu jāuzlabo piekļuve finansējumam un uzņēmumu un citu 

vienību konkurētspēja, īpašu uzsvaru liekot uz MVU. ESIF būtu jāveicina pāreja uz 

zaļu, ilgtspējīgu un resursu ziņā efektīvu ekonomiku un uz ilgtspējīgu darbvietu 

izveidi. 

(12) Daudziem MVU un (…) vidējas kapitalizācijas sabiedrībām Savienībā nepieciešama 

palīdzība, lai piesaistītu tirgus finansējumu, jo īpaši attiecībā uz investīcijām, kas saistītas ar 

lielāku riska pakāpi. ESIF būtu jāpalīdz minētajām vienībām labāk pārvarēt kapitāla 

trūkumu un tirgus nepilnības, ļaujot EIB un Eiropas Investīciju fondam (EIF) veikt tiešu un 

netiešu pašu kapitāla iepludināšanu, kā arī sniegt garantijas kredītu augstas kvalitātes 

vērtspapīrošanai un citus produktus, ko piešķir, tiecoties sasniegt ESIF mērķus. 

4 Kā cita starpā izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1291/2013 
(2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 
"Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 
20.12.2013., 104. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1316/2013 
(2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un 
Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.), un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1287/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido 
Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmu (COSME) 
(2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1639/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 
33. lpp.). 

 

6831/15   id/sni/JUB/agl 6 
 DGG 1A  LV 
 

                                                 



(13) ESIF būtu jāizveido Eiropas Investīciju bankā, lai gūtu labumu no tās pieredzes un gūtajiem 

sasniegumiem (…). ESIF darbs pie finansējuma sniegšanas MVU un vidējas kapitalizācijas 

sabiedrībām, kā arī citām vienībām būtu jāvirza galvenokārt caur Eiropas Investīciju 

fondu ("EIF"), lai izmantotu tā pieredzi šādās darbībās. 

(14) ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas sniedz augstu sabiedrisko un ekonomisko vērtību. 

Konkrētāk, ESIF būtu jāpievēršas projektiem, kas rada ilgtspējīgas darbvietas un veicina 

(…) ilgtermiņa izaugsmi un konkurētspēju, tostarp izmantojot inovāciju un tehnoloģiju 

attīstību un izplatīšanu. ESIF būtu jānodrošina plašs klāsts ar finanšu produktiem, tostarp 

pašu kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri vai garantijas, lai labāk risinātu individuāla 

projekta vajadzības. Plašajam produktu klāstam būtu jāļauj ESIF pielāgoties tirgus 

vajadzībām, vienlaicīgi veicinot privātās investīcijas projektos. ESIF nevajadzētu būt privātā 

tirgus finansējuma aizstājējam vai izstumt minēto finansējumu, bet tā vietā tam vajadzētu 

būt par katalizatoru privātajam finansējumam, risinot tirgus nepilnības tā, lai nodrošinātu 

visefektīvāko un stratēģiski pareizāko publiskās naudas izlietojumu. (…) 

(15) ESIF būtu jāpievēršas projektiem,. kuriem ir augstāks riska (…) profils nekā tiem, kurus 

atbalsta ar pastāvošajiem EIB un Savienības instrumentiem, lai nodrošinātu papildu vērtību 

papildus jau pastāvošajām operācijām. ESIF būtu jāfinansē projekti visā Savienībā, tostarp 

valstīs, kuras visvairāk skārusi ekonomikas un finanšu krīze. ESIF būtu jāizmanto tikai tad, 

ja nav pieejams finansējums no citiem avotiem ar saprātīgiem nosacījumiem. 

(15.a) Uz tirgu balstītiem stimuliem un ESIF sniegtajai papildu vērtībai būtu jānodrošina, lai 

ESIF būtu vērsts uz sociāli un ekonomiski dzīvotspējīgiem projektiem bez jebkādiem 

iepriekšējiem nozares vai reģionāliem piešķīrumiem, jo īpaši, lai risinātu lielas 

investīciju vajadzības un tirgus nepilnības. Lai nodrošinātu šīs regulas vispārējo 

mērķu sasniegšanu, būtu jāsniedz atbilstoša tehniskā palīdzība dalībvalstīm, kur 

finanšu tirgi ir mazāk attīstīti. Vienlaikus ESIF vajadzētu būt iespējai atbalstīt videi 

nekaitīgus projektus un sniegt labumu nozarēm un tehnoloģijām ar lielu izaugsmes 

potenciālu. 

(16) ESIF būtu jāpievēršas investīcijām, kuras ir ekonomiski un tehniski dzīvotspējīgas un 

kuras, domājams, būs iespējams atmaksāt kreditoriem. Šādām investīcijām būtu 

jāietver atbilstošs riska līmenis, tajā pašā laikā pildot konkrētas prasības ESIF finansējuma 

saņemšanai. 
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(16.a) ESIF vajadzētu būt piemērotai pārvaldes struktūrai, kuras vienīgajam izdevumam 

vajadzētu būt nodrošināt pareizu ES garantijas izmantošanu. Šajā pārvaldes struktūrā 

būtu jāietilpst Valdei, rīkotājdirektoram un Investīciju komitejai. Tai nevajadzētu 

ietekmēt vai traucēt lēmumu pieņemšanu Eiropas Investīciju bankā vai aizstāt tās 

pārvaldes struktūras. Valdei būtu jānosaka investīciju pamatnostādnes, atbilstīgi 

kurām Investīciju komitejai būtu jālemj par ES garantijas izmantošanu saskaņā ar 

šajā regulā notiektajiem mērķiem. Rīkotājdirektoram vajadzētu būt atbildīgam par 

ESIF pārvaldību ikdienā un būtu jāsagatavo Investīciju komitejas sanāksmes. 

(17) Būtu jāizveido Investīciju komiteja, lai pieņemtu lēmumus par ES garantijas izmantošanu 

individuāliem projektiem un tādiem projektiem, kurus atbalsta, izmantojot valsts 

attīstību veicinošas bankas vai iestādes un investīciju platformas vai fondus, un kurus 

nevirza caur EIF. Investīciju komitejā vajadzētu būt neatkarīgiem ekspertiem, kuri ir 

kompetenti un pieredzējuši operācijās, ar kurām tiecas panākt ESIF vispārējos mērķus. 

Investīciju komitejai vajadzētu būt atbildīgai ESIF Valdei, kam būtu jāuzrauga ESIF mērķu 

izpilde. Investīciju komitejas neatkarība ir būtisks faktors, lai nodrošinātu privātā 

sektora uzticēšanos un dalību Investīciju plānā. 

(18) Lai dotu iespēju ESIF atbalstīt investīcijas, Savienībai būtu jāpiešķir garantija par summu, 

kas ir vienāda ar EUR 16 000 000 000. Sniedzot uz portfeļa bāzes, garantijas segums būtu 

jāierobežo atkarībā no instrumenta veida, tādiem kā, piemēram, parāda vērtspapīri, kapitāla 

vērtspapīri vai garantijas, procentos no nenokārtoto saistību portfeļa apjoma. Paredzams, ka 

tad, kad garantija tiek kombinēta ar EUR 5 000 000 000, ko sniedz EIB, (...) ESIF atbalstam 

būtu jārada EUR 60 800 000 000 papildu investīcijas no EIB un EIF. Paredzams, ka šie 

EUR 60 800 000 000, ko atbalsta ESIF, radīs kopumā vismaz EUR 315 000 000 000 

investīcijas Savienībā trīs gadu laikposmā, sākot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 

Garantijas, kas ir piesaistītas projektiem, kuri pabeigti bez garantijas izlietojuma garantijas 

pieejamības laikposmā, ir pieejamas jaunu operāciju atbalstīšanai. 
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(18.a) Trīs gadu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas 

Parlamentam un Padomei ziņojums, kurā ietverts neatkarīgs izvērtējums par ES 

garantijas izmantošanu un par šajā regulā noteikto vispārējo mērķu izpildi, tostarp 

par privātā kapitāla mobilizēšanu, kā arī novērtējums par ESIF sniegto pievienoto 

vērtību, par ESIF atbalstīto operāciju riska profilu, par ESIF makroekonomisko 

ietekmi, tostarp tā ietekmi uz izaugsmi un nodarbinātību, par Eiropas Investīciju 

konsultāciju centra (EIKC) sniegtajiem pakalpojumiem un par ESIF un EIKC mērķu 

izpildi. Vajadzības gadījumā ziņojumam būtu jāpievieno priekšlikums Eiropas 

Parlamentam un Padomei grozīt šo regulu, tostarp attiecībā uz turpmāku projektu 

apstiprināšanu, ko veic Investīciju komiteja, un turpmāku ES garantijas atjaunošanu 

uz laikposmu, kas pārsniedz šajā regulā noteikto. 

(19) Lai sasniegtu EUR 315 miljardu mērķi iespējami īsākā laikā, valsts attīstību 

veicinošām bankām vai iestādēm un investīciju platformām un fondiem ar ESIF 

garantijas atbalstu vajadzētu pildīt nozīmīgu lomu, apzinot dzīvotspējīgus projektus, 

attīstot un vajadzības gadījumā sasaistot projektus un piesaistot potenciālus 

investorus. Šajā sakarā vajadzētu būt iespējai izveidot daudzvalstu platformas, lai 

veicinātu pārrobežu projektus vai projektu grupu dažādās dalībvalstīs. 

(20) (...) Trešām personām vajadzētu būt iespējai līdzfinansēt projektus kopā ar ESIF vai nu 

individuālu projektu līmenī, vai izmantojot investīciju platformas (...). 

(21) ESIF būtu jāpapildina ES pašreizējās programmas un EIB tradicionālie pasākumi. 

Šajā sakarā būtu jāveicina visu pašreizējo un piešķirto ES līdzekļu pilnīga 

izmantošana saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Ja ir izpildīti visi attiecīgie 

atbilstības kritēriji, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot jebkura veida Savienības 

finansējumu, lai palīdzētu finansēt atbilstīgus projektus, kas tiek atbalstīti ar ES garantiju. 

Šīs pieejas elastīgumam vajadzētu maksimāli palielināt iespējas piesaistīt investorus 

investīciju jomās, kurām pievēršas ESIF. 
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(22) Saskaņā arī Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) infrastruktūras un projektu 

investīcijām, ko atbalsta ar ESIF, būtu jāatbilst valsts atbalsta noteikumiem. Tālab un valsts 

atbalsta izvērtējuma nolūkos Komisija ir paziņojusi, ka tā izstrādās pamatprincipu kopumu 

(...), kādiem projektam būs jāatbilst, lai tas varētu pretendēt uz atbalstu saskaņā ar ESIF. Ja 

projekts atbilst minētajiem kritērijiem un saņem atbalstu no ESIF, Komisija ir paziņojusi, ka 

jebkāds valsts papildu atbalsts tiks izvērtēts saskaņā ar vienkāršotu un paātrinātu valsts 

atbalsta izvērtējumu, saskaņā ar kuru vienīgais papildu jautājums, kas jāpārbauda Komisijai, 

ir publiskā atbalsta samērīgums (pārmērīgas kompensācijas neesamība). Komisija ir arī 

paziņojusi, ka tā sniegs turpmākus norādījumus par pamatprincipu kopumu, lai nodrošinātu 

publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu. Prasībai par atbilstību valsts atbalsta principiem 

būtu jāveicina efektīvs ESIF resursu izlietojums. 

(23) Ņemot vērā steidzamas rīcības nepieciešamību Savienībā, EIB un EIF ārpus sava ierastā 

darbības profila var būt finansējuši papildu projektus 2015. gada laikā pirms šīs regulas 

stāšanās spēkā, ESIF nolīguma noslēgšanas un Investīciju komitejas locekļu un 

rīkotājdirektora iecelšanas. Lai maksimāli palielinātu labumu no pasākumiem, kas 

paredzēti šajā regulā, vajadzētu būt iespējai šādus papildu projektus iekļaut ES garantijas 

segumā, ja tie atbilst būtiskajiem kritērijiem, kas izklāstīti šajā regulā. 

(24) EIB finansēšanas un investīciju operācijas, ko atbalsta ESIF, būtu jāpārvalda saskaņā ar EIB 

pašas noteikumiem un procedūrām, tostarp ar atbilstīgiem kontroles pasākumiem un 

pasākumiem, kuru mērķis ir nepieļaut izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī saskaņā ar 

attiecīgiem noteikumiem un procedūrām, kas attiecas uz Eiropas Biroju krāpšanas 

apkarošanai (OLAF) un Revīzijas palātu, tostarp trīspusējo nolīgumu starp Eiropas 

Komisiju, Eiropas Revīzijas palātu un Eiropas Investīciju banku. 

(25) EIB būtu regulāri jāizvērtē ESIF atbalstītās darbības, lai izvērtētu to nozīmi, rezultātus un 

ietekmi un lai noteiktu aspektus, kas varētu uzlabot turpmākās darbības. Šādiem 

izvērtējumiem būtu jāveicina pārskatbildība un ilgtspējas analīze. 
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(26) Līdztekus finansēšanas un investīciju operācijām, kuras tiks veiktas, izmantojot ESIF, būtu 

jāizveido Eiropas Investīciju konsultāciju centrs ("EIKC"). EIKC uzdevums būtu sniegt 

pastiprinātu atbalstu projektu izstrādē un sagatavošanā visā Savienībā, pamatojoties uz 

ekspertzināšanām Komisijā, EIB, valsts attīstību veicinošās bankās un iestādēs un vadošajās 

iestādēs, kuras pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju fondus. Būtu jāizveido vienots 

piekļuves punkts jautājumiem, kas saistīti ar tehnisko palīdzību investīcijām Savienībā, un 

būtu jāuzlabo tehniskā palīdzība, ko projektu īstenotājiem sniedz vietējā līmenī. 

Jaunie pakalpojumi, ko sniedz EIKC, būtu jāsniedz papildus tiem, kas jau ir pieejami 

saskaņā ar citām Savienības programmām, tādējādi nekādā veidā neietekmējot 

saskaņā ar minētajām programmām sniegtā atbalsta līmeni un iespējas. Būtu jāparedz 

pietiekams finansējums EIKC sniegtajiem papildu pakalpojumiem. 

(27) Lai segtu riskus, kas saistīti ar ES garantiju EIB, būtu jāizveido garantiju fonds. Garantiju 

fonds būtu jāizveido no pakāpeniskiem maksājumiem no Savienības vispārējā budžeta. 

Garantiju fondam arī turpmāk būtu jāsaņem ieņēmumi (…) no projektiem, kuri gūst labumu 

no ESIF atbalsta un summām, kas atgūtas no saistības neizpildījušiem parādniekiem, ja 

garantiju fonds jau ir izmaksājis garantiju EIB. 

(28) Garantiju fonds ir paredzēts, lai veidotu likviditātes nodrošinājumu Savienības vispārējam 

budžetam saistībā ar zaudējumiem, kas ESIF radušies, īstenojot tā mērķus. Pieredze saistībā 

ar tādām investīcijām, ko paredzēts atbalstīt ar ESIF, liecina, ka 50 % attiecība starp 

garantiju fonda finansējumu un Savienības kopējo garantiju (…) būtu pietiekama. 

(28.a) Visiem maksājumiem garantiju fondā un budžeta lēmumiem, kas citādi ir saistīti ar 

ESIF darbību, būtu pilnībā jāatbilst daudzgadu finanšu shēmas noteikumiem un 

jāsaņem atļauja no Eiropas Parlamenta un Padomes ar ikgadējās budžeta procedūras 

starpniecību. 

(29) [Pārcelts uz 36.a apsvērumu.] 
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(30) Ņemot vērā to izveides būtību, ne ES garantija EIB, ne garantiju fonds nav "finanšu 

instrumenti" Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 966/2012 5 nozīmē. 

(31) Savienībā ir ievērojams skaits potenciāli ekonomiski un tehniski dzīvotspējīgu projektu, 

kuri netiek finansēti, jo trūkst noteiktības un pārredzamības attiecībā uz šādiem projektiem. 

Daudzos gadījumos tas ir tāpēc, ka privātajiem investoriem projekti nav zināmi vai nav 

pietiekamas informācijas, lai varētu novērtēt investīciju riskus. Komisijai un EIB (...) būtu 

jāveicina, ka tiek izveidots pārredzams katalogs ar pašreizējiem un (…) turpmākajiem 

projektiem Savienībā, kuri ir piemēroti investīcijām. Šim "projektu katalogam" būtu 

jānodrošina, ka regulāri un strukturēti ir publiski pieejama (...) informācija par investīciju 

projektiem, lai nodrošinātu, ka investoriem ir piekļuve minētajai informācijai. 

(32) Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai piedalīties Eiropas investīciju kataloga veidošanā, 

tostarp sniedzot Komisijai un EIB informāciju par investīciju projektiem savā 

teritorijā. Pirms kataloga sākšanas Komisijai un EIB būtu jārīko pienācīgas 

apspriedes ar dalībvalstīm, ekspertiem un ieinteresētajām personām par principiem un 

pamatnostādnēm attiecībā uz projektiem, kuri iekļaujami katalogā, tostarp par 

mehānismiem, ar ko novērst tādu projektu publicēšanu, ar kuriem varētu apdraudēt 

valsts drošību, un par veidnēm informācijas publicēšanai par atsevišķiem projektiem. 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 
25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par 
Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.). 
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(33) Lai gan projektus, kas uzrādīti projektu katalogā, EIB var izmantot, apzinot un atlasot ESIF 

atbalstītus projektus, projektu katalogam vajadzētu paredzēt plašāku tvērumu projektu 

apzināšanā visā Savienībā. Šajā tvērumā var iekļaut projektus, kurus varētu pilnībā finansēt 

vai nu privātais sektors, vai ar citu Eiropas vai valsts līmeņa instrumentu palīdzību. (...) 

Projekta iekļaušanai projektu katalogā nevajadzētu nedz nozīmēt jebkādu publisku 

finansiālu atbalstu (ne ES, ne valsts līmenī), nedz izslēgt šādu atbalstu. 

(34) Lai nodrošinātu pārskatatbildību Eiropas pilsoņu priekšā, EIB būtu regulāri jāziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei par ESIF operācijām un ietekmi. Komisijai būtu regulāri jāziņo 

par garantiju fonda stāvokli. 

(35) (…) 

(36) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt investīcijas Savienībā un nodrošināt 

vienībām lielāku piekļuvi finansējumam, nevar – ciktāl tas attiecas uz investīciju 

finansiāliem ierobežojumiem – pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs (…), bet, 

ņemot vērā tās mērogu un ietekmi, var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 

pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā izklāstīts Līguma par Eiropas 

Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā 

regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. 

 

6831/15   id/sni/JUB/agl 13 
 DGG 1A  LV 
 



(36.a) [Pārcelts no 29. apsvēruma.] 

 Lai daļēji finansētu ieguldījumu no Savienības vispārējā budžeta, būtu jāsamazina 

finansējums, kas pieejams no (…)Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 

2020" (2014.–2020. gads), ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

Nr. 1291/2013 6, un no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, ko paredz Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1316/2013 7. Ar šīm programmām tiecas sasniegt 

mērķus, kas nav ESIF mērķi. Tomēr abu to programmu samazināšanai, ar kurām finansē 

garantiju fondu, būtu jānodrošina augstāks finansējuma līmenis konkrētās to pilnvaru 

attiecīgajās jomās, nekā būtu iespējams nodrošināt ar pašreizējām programmām, tostarp 

attiecībā uz energotīklu starpsavienojumiem, transporta un digitālajām 

infrastruktūrām, kā arī inovāciju un pētniecību un attīstību. ESIF būtu jāspēj veidot 

sviras mehānismu ES garantijai, lai daudzkāršotu finansiālo ietekmi minētajās pētniecības, 

attīstības un inovācijas, kā arī transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras 

jomās, salīdzinot ar situāciju, ja resursi būtu izlietoti (…) , izmantojot dotācijas plānotajās 

"Apvārsnis 2020" un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmās. (…) 

(36.b) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 1291/2013 un Regula (ES) Nr. 1316/2013. 

(36.c) Komisijai un EIB būtu jānoslēdz nolīgums, kurā precizēti šajā regulā noteiktie 

nosacījumi attiecībā uz to veikto ESIF pārvaldību. Minētajam nolīgumam nebūtu 

jāaizskar Savienības likumdevēja, (...) budžeta lēmējinstitūcijas un EIB kompetences, 

kas paredzētas Līgumos, un tādējādi tam būtu jāattiecas tikai uz tiem elementiem, kuri 

pēc savas būtības galvenokārt ir tehniski un administratīvi un kuri, lai arī nebūtiski, ir 

vajadzīgi ESIF efektīvai īstenošanai, 

6 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. decembris), ar 
ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (2014.–
2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.). 

7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembris), ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) 
Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 
20.12.2013., 129. lpp.). 
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 

-I NODAĻA – Ievada noteikumi 

-1.a pants 

Mērķis un priekšmets 

Ar šo regulu izveido Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), ES garantiju un ES 

garantiju fondu. Turklāt ar šo regulu izveido Eiropas investīciju konsultāciju centru (EIKC) 

un Savienības pašreizējo un potenciālo turpmāko investīciju projektu pārredzamu katalogu. 

[Pārcelts no 1. panta] 

ESIF mērķis ir, nodrošinot EIB spēju uzņemties risku, Savienībā atbalstīt (...): 

a) (...) investīcijas; (...) 

b) (...) labāku piekļuvi finansējumam tām sabiedrībām, kā arī citām vienībām, kurās ir līdz 

3000 darbinieku, īpašu uzmanību pievēršot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. (...) 

Šajā sakarībā ar šo regulu paredz noteikumus par to, ka Komisija noslēdz nolīgumu ar EIB 

par ESIF pārvaldību un nolīgumu ar EIB par EIKC izveidi. 
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-1.b pants 

Definīcijas 

Tikai šajā regulā paredzētajos nolūkos piemēro šādas definīcijas: 

a) "valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes" ir juridiskas personas, kas veic 

profesionālas finanšu darbības un kam dalībvalsts ir piešķīrusi pilnvaras – vai nu 

centrālā, reģionālā vai vietējā līmenī –, lai tās īstenotu valsts attīstības vai veicināšanas 

darbības; 

b) "investīciju platformas" ir īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, pārvaldīti konti, uz 

līgumu balstīti līdzfinansēšanas vai riska dalīšanas mehānismi vai mehānismi, kas 

izveidoti jebkādā citā veidā, ar kuru starpniecību vienības virza finanšu ieguldījumu 

nolūkā finansēt vairākus investīciju projektus; 

c) "mazie un vidējie uzņēmumi" jeb "MVU" ir mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 

uzņēmumi, kā definēts Ieteikumā 2003/361/EK; 

d) "vidējas kapitalizācijas sabiedrības" ir juridiskas personas, kurās ir nodarbināti līdz 

3000 darbinieku un kas nav MVU; 

e) "ESIF nolīgums" ir juridisks instruments, ar kuru Komisija un EIB precizē 

nosacījumus, kas attiecībā uz ESIF pārvaldību izklāstīti šajā regulā; 

f) "EIKC nolīgums" ir juridisks instruments, ar kuru Komisija un EIB precizē 

nosacījumus, kas attiecībā uz EIKC izveidi izklāstīti šajā regulā; 
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g) "papildu vērtība" ir ESIF atbalsts operācijām, ar ko novērš tirgus nepilnības vai 

neapmierinošas situācijas investīciju jomā un ko šajā laikposmā nevarēja veikt ar 

parastajiem EIB instrumentiem bez ESIF atbalsta vai tikpat lielā mērā šajā 

laikposmā ar EIF un ES instrumentiem. Lai gan ESIF atbalstītie projekti vērsti uz 

darbvietu radīšanu un izaugsmi, tiem parasti ir augstāks riska profils nekā 

projektiem, ko atbalsta ar parastām EIB operācijām, un ESIF portfelim kopumā 

ir augstāks riska profils nekā pašreizējam investīciju portfelim, ko atbalsta EIB 

saskaņā ar tās parasto investīciju politiku. 

 

I NODAĻA – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds 

1. pants 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds 

[svītrots: 1. punkta pirmā daļa ir pārcelta uz 2. pantu, bet 1. punkta otrā daļa ir pārcelta uz -

1.a pantu] 

2. pants 

ESIF nolīgums (…) 

-1. Komisija noslēdz līgumu ar EIB par ESIF pārvaldību. 

 

1. ESIF nolīgumā (...) ietver: 

 

a) kārtību attiecībā uz ESIF izveidi, kā arī finanšu ieguldījuma, ko sniedz EIB, summu un 

noteikumus, tostarp 

 

i) noteikumus, ar ko reglamentē to, ka ESIF izveido kā atsevišķu, skaidri 

identificējamu un pārredzamu mehānismu, kas ir atsevišķs konts, kuru pārvalda 

EIB, un kā operācijas ir skaidri nošķirtas no citām EIB operācijām; 
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ii) noteikumus par finanšu ieguldījumu, ko EIB sniedz ar ESIF starpniecību, un 

tā summu, kas nav mazāka par EUR 5 000 000 000 garantijās vai skaidrā 

naudā; 

iii) noteikumus par finansējumu vai garantijām, kas EIB ar ESIF starpniecību 

jāsniedz Eiropas Investīciju fondam ("EIF"); 

iv) noteikumu, ka maksas noteikšana par operācijām ar ES garantiju ir saskaņā 

ar EIB vispārējo cenu politiku; 

 

b) ESIF pārvaldības kārtību saskaņā ar 3. pantu, neskarot (5.) protokolu par Eiropas 

Investīciju bankas statūtiem, tostarp, 

i) Valdes sastāvu un tās locekļu skaitu, kas nepārsniegs četrus locekļus; 

ii) procedūru rīkotājdirektora un rīkotājdirektora vietnieka iecelšanai, viņu 

atalgojumu un darba apstākļus, ievērojot tos pašus noteikumus, kas attiecas uz 

EIB personālu, noteikumus un procedūras attiecībā uz viņa aizvietošanu amatā 

un par pārskatatbildību; 

iii) procedūru Investīciju komitejas locekļu iecelšanai un atlaišanai, viņu 

atalgojumu un darba apstākļus, balsošanas kārtību Investīciju komitejā, 

precizējot kvorumu un balsu sadalījumu katram loceklim; 

iv) prasību, ka Valde un Investīciju komiteja pieņem katra savu reglamentu; 

 

v) prasību, ka ESIF atbalstītās finansēšanas un investīciju operācijas galarezultātā 

apstiprina EIB vadības struktūras, ievērojot noteikumus, kas izklāstīti 

(5.) protokolā par Eiropas Investīciju bankas statūtiem; 
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c) noteikumus attiecībā uz ES garantiju, kas ir beznosacījumu, neatsaucama, pirmās 

prasības garantija EIB labā, tostarp 

i) sīki izstrādātus noteikumus par ES garantijas sniegšanu saskaņā ar 7. pantu, 

tostarp noteikumus par tās segumu, tās definēto segumu attiecībā uz noteiktu 

instrumentu veidu portfeļiem; 

ii) prasības, ka atlīdzība par riska uzņemšanos tiek sadalīta starp ieguldītājiem 

proporcionāli to attiecīgajai daļai, uzņemoties risku. Atlīdzība Savienībai un 

maksājumi saistībā ar ES garantiju tiek veikti savlaicīgi un tikai tad, kad 

atlīdzība un zaudējumi no operācijām ir savstarpēji ieskaitīti; 

iii) prasības attiecībā uz ES garantijas izmantošanu saskaņā ar šīs regulas 5. pantu, 

tostarp maksāšanas nosacījumi, piemēram, konkrēti termiņi, maksājamo 

summu procenti un nepieciešamie likviditātes mehānismi; 

iv) noteikumus un procedūras saistībā ar prasījuma atgūšanu, ko saskaņā ar 

7. panta 4. punktu uztic EIB; 

 

d) noteikumus par to, kā Investīciju komiteja apstiprina ES garantijas izmantošanu 

individuāliem projektiem, vai izmantojot investīciju platformas vai valsts attīstību 

veicinošas bankas, vai iestādes saskaņā ar šo regulu un jo īpaši 2.a pantu; 

 

e) procedūras, lai iesniegtu investīciju priekšlikumus un apstiprinātu priekšlikumus par 

ES garantijas izmantošanu, tostarp: 

i) procedūru projektu nosūtīšanai Investīciju komitejai; 

ii) prasību, ka procedūra, lai iesniegtu un apstiprinātu priekšlikumus par ES 

garantijas izmantošanu, neskar EIB lēmumu pieņemšanas noteikumus, kas 

ieviesti saskaņā ar (5.). protokolu par Eiropas Investīciju bankas statūtiem, un 

jo īpaši to 19. pantu; 
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iii) noteikumus, kuros precizēti pārejas noteikumi saskaņā ar 20. pantu, un jo īpaši 

veids, kā operācijas, ko parakstījusi EIB 20. pantā minētajā laikposmā, tiks 

iekļautas segumā saskaņa ar ES garantiju; 

f) noteikumus par ziņošanu, uzraudzību un pārskatatbildību attiecībā uz ESIF, tostarp 

i) operatīvos ziņošanas pienākumus, kas uzlikti EIB un attiecīgā gadījumā –

 sadarbībā ar EIF saskaņā ar šīs regulas 10. pantu; 

ii) finanšu pārskata sniegšanas pienākumus, kas izriet no ESIF; 

iii) noteikumus par revīziju un krāpšanas apkarošanu saskaņā ar šīs regulas 14. un 

15. pantu; 

iv) galvenos rezultātu rādītājus, jo īpaši attiecībā uz ES garantijas izmantošanu, 

2.a pantā izklāstīto vispārējo mērķu sasniegšanu, privātā kapitāla mobilizāciju 

un ESIF makroekonomisko ietekmi, tostarp tā ietekmi uz atbalstu investīcijām; 

 

g) procedūras un nosacījumus nolīguma grozīšanai, ko var veikt pēc Komisijas vai EIB 

ierosinājuma, un kuros iekļauj pienākumu par grozīšanu ziņot Padomei un Eiropas 

Parlamentam; 

 

h) jebkādus citus administratīva vai organizatoriska rakstura noteikumus, kas 

nepieciešami ESIF pārvaldībai, tiktāl, ciktāl tie atļauj ES garantijas pareizu 

izmantošanu. 

 

 

2. ESIF nolīgumā nosaka arī, ka: 

 

a) EIF veiktās ESIF darbības reglamentē EIF vadības struktūras; 

 

b) atlīdzība, kas pienākas Savienībai no ESIF atbalstītajām operācijām, jāsniedz pēc tam, 

kad ir atskaitīti tie maksājumi, kas jāveic saistībā ar ES garantijas izlietojumu, un pēc 

tam arī izmaksas saskaņā ar 5. panta 3. punktu un EIKC nolīgumu. 
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2.a pants 

Atbilstības kritēriji ES garantijas izmantošanai 

1. ESIF nolīgumā paredz, ka ESIF jāatbalsta projekti, kas 

a) atbilst Savienības politikai; 

b) ir ekonomiski un tehniski dzīvotspējīgi; 

c) sniedz pievienoto vērtību un 

d) ja iespējams, maksimāli palielina privātā sektora kapitāla mobilizēšanu. 

2. Turklāt ESIF nolīgumā paredz, ka ESIF ir jāatbalsta projekti, ar kuriem tiecas 

sasniegt jebkuru no šādiem vispārējiem mērķiem: 

a) infrastruktūras attīstība; 

b) pētniecība, attīstība un inovācija; 

c) investīcijas izglītībā un apmācībā, veselības aprūpē, informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijās; 

d) enerģētikas nozares attīstīšana; 

e) finansiālā atbalsta sniegšana sabiedrībām, kā arī citām vienībām, kam ir līdz 3000 

darbinieku, īpašu uzmanību pievēršot un MVU. 

3. Nosakot ESIF atbalsta investīciju politiku un riska politiku, Valde ņem vērā to, ka ir 

jāizvairās no pārmērīgiem riska darījumiem noteiktā jomā vai ģeogrāfiskā apgabalā. 
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3. pants 

ESIF pārvaldība 

– 1. Veicot tām ar šo regulu uzticētos uzdevumus, šajā pantā minētās vadības struktūras 

tiecas sasniegt tikai šajā regulā minētos mērķus. 

1. ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF ir jāpārvalda Valdei, kurai ES garantijas izmantošanas 

nolūkā saskaņā ar mērķiem, kas noteikti 2.a panta 2. punktā, jānosaka stratēģiskā ievirze, 

stratēģiskais aktīvu izvietojums un darbības politikas un procedūras, tostarp investīciju 

politika projektiem, ko ESIF var atbalstīt, investīciju platformu apstrāde un ESIF riska 

profils. Valde pieņem investīciju pamatnostādnes par ES garantijas izmantošanu, 

kuras īstenos Investīciju komiteja. Investīciju pamatnostādnes dara publiski 

pieejamas. 

1.a Valdes locekļu skaitu sadala starp Komisiju un EIB, pamatojoties uz ES budžeta un 

EIB iemaksu attiecīgo apjomu naudas vai garantiju veidā. 

Valde vienu no saviem locekļiem ievēl par priekšsēdētāju. Valde pieņem lēmumus ar 

konsensu. 

2. (…) 

3. (…) 

4. ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF ir rīkotājdirektors, kas ir atbildīgs par ESIF ikdienas darba 

vadību un 5. punktā minētās Investīciju komitejas sanāksmju sagatavošanu un vadīšanu. 

Rīkotājdirektoram palīdz rīkotājdirektora vietnieks. 

Rīkotājdirektors katru ceturksni ziņo Valdei par ESIF darbībām. 
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Rīkotājdirektoru un rīkotājdirektora vietnieku pēc Valdes priekšlikuma ieceļ EIB 

priekšsēdētājs atklātā un pārredzamā atlases procesā saskaņā ar EIB procedūrām uz 

vienreiz atjaunojamu trīs gadu noteiktu termiņu. 

5. ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF ir jābūt Investīciju komitejai, kurai ir jābūt atbildīgai par 

jebkādu potenciālu operāciju izpēti, neskarot 6. panta 5. punktu, saskaņā ar ESIF 

investīciju politikām un par ES garantijas atbalsta apstiprināšanu operācijām saskaņā ar šo 

regulu. 

Investīciju komitejas sastāvā ir astoņi neatkarīgi eksperti un rīkotājdirektors. 

Neatkarīgajiem ekspertiem ir attiecīga augsta līmeņa tirgus pieredze (…), un tos ieceļ 

Valde uz atjaunojamu noteiktu termiņu līdz trim gadiem, un kas kopumā nepārsniedz 

sešus gadus. Investīciju komitejas ekspertus ieceļ atklātā un pārredzamā atlases 

procedūrā. Ieceļot Investīciju komitejas ekspertus, Valde nodrošina, ka Investīciju 

komitejas sastāvs ir daudzveidīgs, lai nodrošinātu, ka tai ir plašas zināšanas jomās, 

kas minētas 2.a pantā, un ģeogrāfiskos tirgos Savienībā. 

ESIF Valde uzrauga ESIF mērķu izpildi. 

Piedaloties Investīciju komitejas darbībās, tās locekļi savus pienākumus pilda 

objektīvi un ESIF interesēs. Īstenojot Valdes pieņemtās vadlīnijas un pieņemot 

lēmumus par ES garantijas izmantošanu, viņi neprasa un nepieņem norādes no EIB, 

Savienības iestādēm, dalībvalstīm vai jebkādām citām publiskām vai privātām 

struktūrām. Tiek veikti atbilstoši organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu 

Investīciju komitejas darbības neatkarību, neskarot to, ka EIB personāls Investīciju 

komitejai sniedz atbalstu analītikas, loģistikas un administratīvajā jomā. 

Investīciju komitejas lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. 
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II NODAĻA – ES garantija un ES garantiju fonds 

4. pants 

ES garantija 

Savienība sniedz garantiju EIB par finansēšanas vai investīciju operācijām, ko veic Savienībā, vai 

operācijām starp dalībvalsti un valsti, uz ko attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika, tostarp 

stratēģiskā partnerība, paplašināšanās politika, un Eiropas Ekonomikas zona vai Eiropas 

Brīvās tirdzniecības asociācija, vai starp dalībvalsti un aizjūras zemi vai teritoriju, kā noteikts 

Līguma par Eiropas Savienības darbību II pielikumā, un uz ko attiecas šī regula un ESIF 

nolīgums ("ES garantija"). (…) 

5. pants 

Prasības ES garantijas izmantošanai 

1. ES garantijas piešķiršana ir atkarīga no ESIF nolīguma stāšanās spēkā. 

2. ES garantiju piešķir EIB finansēšanas un investīciju operācijām, ko apstiprinājusi 3. panta 

5. punktā minētā Investīciju komiteja, vai EIF finansējumam, lai veiktu EIB finansēšanas 

un investīciju operācijas saskaņā ar 7. panta 2. punktu. (…) 

2.a ES garantiju var piešķirt EIB finansēšanas un investīciju operācijām, ko Investīciju 

komiteja apstiprinājusi līdz [PB ievietot datumu: četri gadi pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā] un par ko līgums starp EIB un saņēmēju vai finanšu starpnieku ir parakstīts 

līdz 2020. gada 30. jūnijam. 

2.b ES garantiju var piešķirt EIF finansējumam vai garantijām, lai veiktu tādas EIB 

finansēšanas un investīciju operācijas saskaņā ar 7. panta 2. punktu, ko EIF 

Direktoru padome apstiprinājusi līdz [PB ievietot datumu: četri gadi pēc šīs regulas 

stāšanās spēkā] un par ko līgums starp EIF un finanšu starpnieku ir parakstīts līdz 

2020. gada 30. jūnijam. 
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3. Saskaņā ar EIB statūtu (...) 17. pantu EIB piemēro maksu finansēšanas operāciju 

saņēmējiem, lai segtu visus izdevumus saistībā ar ESIF. Neskarot šā punkta otro un trešo 

daļu, nekādus administratīvos izdevumus vai citas EIB maksas par finansēšanas un 

investīciju darbībām, ko EIB veikusi saskaņā ar šo regulu, no Savienības vispārējā budžeta 

nesedz. 

 EIB var izmantot ES garantiju ar kumulatīvo maksimālo limitu, kas atbilst 1 % no 

kopējām nenokārtotajām ES garantijas saistībām, lai segtu izmaksas, kuras būtu 

pieprasītas no finansēšanas un investīciju operāciju saņēmējiem, bet nav atgūtas, 

iestājoties saistību nepildīšanas gadījumam. 

 Turklāt EIB ES garantiju var izmantot, lai segtu iespējamo atgūšanas izmaksu 

attiecīgo daļu, ja vien tā nav atskaitīta no atgūšanas ieņēmumiem, un iespējamās 

izmaksas, kas saistītas ar likviditātes pārvaldību. 

 (...) Ja EIB ESIF vārdā sniedz finansējumu EIF, kas nodrošināts ar ES garantiju saskaņā ar 

7. panta 2. punktu, (...) EIF maksas var segt no Savienības budžeta. 

4. (...) Dalībvalstis var izmantot jebkāda veida Savienības finansējumu, tostarp 

instrumentus, kas izveidoti saskaņā ar Eiropas komunikāciju tīkliem, Savienības 

rūpniecības un strukturālo politiku, lai palīdzētu finansēt atbilstīgus projektus, kuros 

EIB – tieši vai ar EIF starpniecību – veic investīcijas ar ES garantijas atbalstu, ar 

noteikumu, ka ir izpildīti gan attiecīgo instrumentu, gan ESIF atbilstības kritēriji. 
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6. pants 

Atbilstīgi instrumenti 

1. Piemērojot 2.a panta 2. punktu, EIB ES garantiju izmanto to instrumentu riska segumam, 

kas minēti šā panta 2. punktā, un saskaņā ar 7. pantu. 

 

2. Šādi instrumenti ir tiesīgi saņemt segumu ar ES garantiju (...): 

a) EIB aizdevumi, garantijas, pretgarantijas, kapitāla tirgus instrumenti, jebkura cita veida 

finansējums vai kredītkvalitātes uzlabošanas instruments, dalības kapitālā vai kvazikapitālā, 

tostarp ar valsts attīstību veicinošu banku vai iestāžu, investīciju platformu vai fondu 

starpniecību. Šos instrumentus piešķir, iegūst vai emitē Savienībā veiktām operācijām (…) 

saskaņā ar šo regulu un ja EIB finansējums ir piešķirts saskaņā ar finanšu nolīgumu vai 

darījumu, kuru parakstījusi vai kurā iesaistījusies EIB un kura darbības termiņš nav 

beidzies vai anulēts. 

 

b) EIB finansējums EIF, lai tas varētu veikt darījumus ar kredītiem, garantijām, pretgarantijām, 

jebkāda cita veida kredītkvalitātes uzlabošanas instrumentiem, kapitāla tirgus instrumentiem 

vai dalībām kapitālā vai kvazikapitālā, tostarp ar valsts attīstību veicinošu banku vai 

iestāžu, investīciju platformu vai fondu starpniecību. Šos instrumentus piešķir, iegūst vai 

emitē Savienībā veiktām operācijām saskaņā ar šo regulu un ja EIF finansējums ir piešķirts 

saskaņā ar finanšu nolīgumu vai darījumu, kuru parakstījis vai kurā iesaistījies EIF un 

kura darbības termiņš nav beidzies vai anulēts. 

3. EIB var arī piešķirt garantiju valsts attīstību veicinošai bankai vai iestādei saskaņā ar 

Savienības pretgarantiju. 
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4. EIB ar ESIF atbalstu var investēt investīciju platformā. EIB saskaņā ar šo regulu var 

arī piešķirt garantiju investīciju platformai saskaņā ar Savienības pretgarantiju. 

5. ES garantijas izmantošana attiecībā uz operācijām, kas minētas 2. punkta 

a) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, iepriekš jāapstiprina Investīciju komitejai. 

Finansēšanas vai investīciju operācijām pamatā esošos projektus, ko veic vai nu pati 

EIB vai kas īstenoti ar valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes vai investīciju 

platformas starpniecību un kas sastāv no vairākiem pamatā esošiem projektiem, 

Investīciju komitejas apstiprināšanai parasti iesniedz kopā, ja vien Investīciju 

komiteja nelemj citādi. Investīciju komiteja izlemj, vai tās apstiprinājuma 

saņemšanai jāiesniedz tādas ar valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes vai 

investīciju platformas starpniecību īstenotas jaunas operācijas, attiecībā uz kurām tā 

jau ir apstiprinājusi, ka EIB izmanto ES garantiju. 

6. Īstenojot savas operācijas ESIF satvarā, EIF var arī piešķirt garantiju valsts attīstību 

veicinošai bankai vai iestādei vai investīciju platformai vai investēt investīciju 

platformā. 

7. pants 

ES garantijas segums un noteikumi 

1. ES garantija (...) ir summa, kas jebkurā brīdī ir ne vairāk kā EUR 16 000 000 000, no 

kuras ne vairāk kā EUR 2 500 000 000 var piešķirt EIB finansējumam vai garantijām EIF 

saskaņā ar 2. punktu. (...) Kopējie neto maksājumi no Savienības vispārējā budžeta 

saskaņā ar ES garantiju (...) nepārsniedz EUR 16 000 000 000. 
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2. Saskaņā ar 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu atlīdzību par portfeļa riska 

uzņemšanos sadala starp ieguldītājiem proporcionāli attiecīgajai riska daļai, ko tie 

uzņēmušies. Ar ES garantiju var sniegt vai nu pirmās kārtas zaudējumu garantijas attiecībā 

uz portfeli, vai pilnu garantiju. ES garantiju var piešķirt pēc pari passu principa ar citiem 

ieguldītājiem. 

 Ja EIB sniedz finansējumu vai garantijas EIF, lai veiktu EIB finansēšanas un investīciju 

operācijas, ES garantija nodrošina pilnīgu garantiju EIB finansējumam, ar noteikumu, ka 

EIB piešķir tādu pašu finansējuma vai garantiju summu bez ES garantijas. Summa, ko 

sedz ES garantija, nepārsniedz EUR 2 500 000 000. 

3. Ja EIB izsaka pieprasījumu izlietot ES garantiju saskaņā ar ESIF nolīgumu, Savienība 

maksā pēc pieprasījuma saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem. 

4. Ja Savienība veic jebkādus maksājumus saskaņā ar ES garantiju, EIB veic prasījumu 

atgūšanu par samaksātajām summām un atmaksā Savienībai atgūtās summas. 

5. ES garantija tiek piešķirta kā garantija pēc pieprasījuma attiecībā uz instrumentiem, 

kas minēts 6. pantā, lai segtu: 

- attiecībā uz 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem parāda instrumentiem – 

pamatsummu un visus procentus un visas summas, kas pienākas EIB saskaņā ar 

finansēšanas operāciju noteikumiem, bet ko tā nav saņēmusi, līdz saistību 

nepildīšanas brīdim; 

- attiecībā uz 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajām kapitāla investīcijām – 

ieguldītās summas un saistītās finansējuma izmaksas; 

- attiecībā uz 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajām operācijām – izmantotās 

summas un saistītās finansējuma izmaksas. 

ES garantija sedz arī 5. panta 3. punkta otrajā un trešajā daļā minētās summas. 
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8. pants 

ES garantiju fonds 

1. Tiek izveidots ES garantiju fonds ("garantiju fonds"), no kura EIB saņem maksājumu 

gadījumā, ja ir izlietota ES garantija. 

2. Garantiju fondu finansē ar šādām iemaksām: 

a) maksājumiem no Savienības vispārējā budžeta, 

b) ienākumiem no investētajiem garantiju fonda resursiem, 

c) summām, kas atgūtas no saistības neizpildījušiem debitoriem saskaņā ar atgūšanas 

procedūru, kas noteikta ESIF nolīgumā, kā paredzēts 2. panta 1. punkta 

c) apakšpunkta iv) punktā, 

d) ienākumiem un jebkuriem citiem maksājumiem, ko Savienība saņēmusi saskaņā ar 

ESIF nolīgumu. 

3. Iemaksas garantiju fondā, kas paredzētas šā panta 2. punkta b) un d) apakšpunktā, veido 

iekšējos piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 966/2012 21. panta 4. punktu. 

4. Garantiju fonda līdzekļus, kas tam piešķirti saskaņā ar 2. punktu, tieši pārvalda Komisija 

un investē saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu un ievērojot atbilstīgus 

prudenciālos noteikumus. 

5. Iemaksas garantiju fondā, kas minētas 2. punktā, izmanto, lai sasniegtu attiecīgu līmeni, 

kas atbilst ES garantiju saistību kopējam apjomam ("mērķapjoms"). Mērķapjoms ir 

noteikts 50 % apmērā no Savienības kopējām garantiju saistībām. 

Mērķapjomu sākotnēji sasniedz, pakāpeniski maksājot resursus, kas minēti 2. punkta 

a) apakšpunktā (…).. Ja garantiju fonda sākotnējās izveides laikā ir bijuši pieprasījumi 

izlietot garantiju, iemaksas garantiju fondā, kas paredzētas 2. punkta b), c) un 

d) apakšpunktā, (...) ir izmantojamas, lai sasniegtu mērķapjomu līdz summai, kas vienāda 

ar izlietotās garantijas apjomu. 
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6. (…) 

7. Pēc (...) garantiju fonda līmeņa pietiekamības izvērtējuma saskaņā ar 10. panta 6. punktā 

paredzēto ziņojumu: 

a) jebkuru pārpalikumu iemaksā vienā darījumā īpašā pozīcijā (...) Savienības vispārējā 

budžeta ieņēmumu pārskatā n +1 gadā, 

b) jebkuru garantiju fonda papildinājumu iemaksā pa ikgadējām daļām ar maksimālo 

laikposmu trīs gadi, sākot no n + 1 gada. 

8. No 2019. gada 1. janvāra, ja garantijas izlietojuma rezultātā garantiju fonda līmenis kļūst 

mazāks par 50 % no mērķapjoma, Komisija iesniedz ziņojumu par ārkārtas pasākumiem, 

kas varētu būt vajadzīgi tā papildināšanai. 

9. Pēc ES garantijas izlietojuma iemaksas garantijas fondā, kas minētas 2. punkta b), c) un 

d) apakšpunktā, virs mērķapjoma izmanto līdz [PB ievietot datumu: četri gadi pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā], lai atjaunotu ES garantiju līdz tās sākotnējai summai. 

 

IIA NODAĻA – Eiropas Investīciju konsultāciju centrs 

 

8.a pants 

EIKC nolīgums 

1. Komisija noslēdz nolīgumu ar EIB par Eiropas Investīciju konsultāciju centra 

īstenošanu EIB paspārnē. 

 EIKC nolīgumā jo īpaši iekļauj noteikumus par finansējumu, kas nepieciešams EIKC 

saskaņā ar 5. punktu. 
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2. EIKC mērķis ir izmantot par pamatu esošos EIB un Komisijas konsultāciju 

pakalpojumus, lai sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju projektu apzināšanā, 

sagatavošanā un izstrādē un darbotos kā vienots tehnisko konsultāciju centrs 

projektu finansēšanā Savienībā. Šāds atbalsts ietver arī atbalstu saistībā ar tehniskās 

palīdzības izmantošanu projektu strukturēšanā, novatorisku finanšu instrumentu 

izmantošanu, publiskā un privātā sektora partnerības izmantošanu un, vajadzības 

gadījumā, konsultācijas par attiecīgajiem Savienības likumdošanas jautājumiem. 

EIKC sniedz arī mērķtiecīgu atbalstu, ņemot vērā to dalībvalstu specifiku un 

vajadzības, kurās ir mazāk attīstīti finanšu tirgi. 

3. EIKC sniedz pakalpojumus papildus tiem, kas jau ir pieejami saskaņā ar citām 

Savienības programmām. EIKC sniegtie pakalpojumi cita starpā ir šādi: 

a) nodrošināt vienotu piekļuves punktu attiecībā uz tehnisko palīdzību iestādēm 

un projektu atbalstītājiem; 

b) vajadzības gadījumā sniegt palīdzību projektu atbalstītājiem viņu projektu 

attīstīšanā, lai izpildītu projekta atbilstības kritērijus saskaņā ar šo regulu; 

c) izmantot vietējās zināšanas, lai sekmētu ESIF atbalstu visā Savienībā; 

d) nodrošināt platformu informācijas apmaiņai starp līdzīgu cilvēku grupām un 

zinātības apmaiņai attiecībā uz projektu izstrādi. 

4. Lai sasniegtu 2. punktā minēto mērķi, EIKC cenšas izmantot EIB, Komisijas, valsts 

attīstību veicinošu banku vai iestāžu un Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

vadošo iestāžu ekspertzināšanas. 

5. Sadarbība starp EIKC un valsts attīstību veicinošu banku vai iestādi, vai arī 

līdzvērtīgu iestādi vai vadošo iestādi, kas var darboties kā valsts konsultants, var būt 

līgumiskas partnerības veidā. 

 

6831/15   id/sni/JUB/agl 31 
 DGG 1A  LV 
 



6. Savienība sniedz ieguldījumu, kas nepārsniedz EUR 20 000 000 gadā, lai segtu EIKC 

operāciju izmaksas laikposmā, kas beidzas 2020. gada 31. decembrī, par EIKC 

sniegtajiem pakalpojumiem. 

7. EIB līdz 2016. gada 1. septembrim un pēc tam katru gadu Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Komisijai ziņo par EIKC saskaņā ar 5. punktu sniegtajiem 

pakalpojumiem un tā budžeta izpildi. 

 

III NODAĻA – Eiropas investīciju projektu katalogs 

9. pants 

Eiropas investīciju projektu katalogs 

1. Komisija un EIB (...) izveido pārredzamu katalogu ar pašreizējiem un potenciālajiem (...) 

investīciju projektiem Savienībā. Dalībvalstis var sniegt ieguldījumu tā izveidē un 

pārvaldē. 

2. Projektus Eiropas investīciju projektu katalogā norāda vienīgi tādēļ, lai investoriem 

nodrošinātu redzamību, kā arī informācijas nolūkos, neskarot lēmumus par 

galīgajiem projektiem, kas atlasīti atbalstam saskaņā ar šo regulu vai jebkādu citu ES 

instrumentu vai publisko finansējumu. 

3. (…) 

 

IV NODAĻA – Ziņošana, pārskatatbildība un novērtēšana 

10. pants 

Ziņošana un uzskaite 

1. EIB, ja nepieciešams sadarbībā ar EIF, reizi sešos mēnešos ziņo Komisijai par EIB 

finansēšanas un investīciju operācijām saskaņā ar šo regulu.  
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Ziņojumā iekļauj novērtējumu par atbilstību prasībām par ES garantijas izmantošanu un 

galvenajiem rezultātu rādītājiem, kas noteikti saskaņā ar 2. panta 1. punkta f) apakšpunkta 

iv) punktu. Ziņojumā apkopotā veidā iekļauj arī statistikas, finanšu un grāmatvedības datus par 

katru EIB finansēšanas un investīciju operāciju. 

2. EIB, ja nepieciešams sadarbībā ar EIF, katru gadu ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 

par EIB finansēšanas un investīciju operācijām saskaņā ar šo regulu. Ziņojums ir publiski 

pieejams, un tajā iekļauj: 

a) novērtējumu par EIB finansēšanas un investīciju operācijām operācijas, nozares, 

valsts un reģionālā līmenī un to atbilstību šai regulai, kā arī novērtējumu par EIB 

finansēšanas un investīciju operāciju sadali starp 2.a panta mērķiem; 

b) papildu vērtības novērtējumu, privātā sektora resursu mobilizāciju, aplēsto un 

faktisko rezultātu, EIB finansēšanas un investīciju operāciju iznākumus un ietekmi 

apkopotā veidā; 

c) (…) saņēmējiem nodotā finansējuma apjomu un EIB finansēšanas un investīciju 

operāciju novērtējumu apkopotā veidā; 

d) EIB finansēšanas un investīciju operāciju papildu vērtības novērtējumu; 

e) detalizētu informāciju par ES garantijas izlietojumu; 

f) pārskatus attiecībā uz ESIF. 
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3. Lai Komisija varētu vest uzskaiti un ziņot par riskiem, ko sedz ar ES garantiju, un par tās 

īstenoto garantiju fonda pārvaldību, EIB, ja nepieciešams sadarbībā ar EIF, katru gadu 

iesniedz Komisijai informāciju par: 

a) EIB un EIF riska novērtējumu un klasifikācijas informāciju par EIB finansēšanas un 

investīciju operācijām saskaņā ar šo regulu; 

b) ES nenokārtotajām finanšu saistībām saistībā ar garantijām, kas sniegtas attiecībā uz 

EIB finansēšanas un investīciju operācijām saskaņā ar šo regulu, iedalot pa 

atsevišķām operācijām; 

c) kopējo peļņu vai zaudējumiem, kas izriet no EIB finansēšanas un investīciju 

operācijām portfeļos, kas paredzēti ESIF nolīgumā saskaņā ar 2. panta 1. punkta 

c) apakšpunkta i) punktu. 

4. EIB Komisijai pēc pieprasījuma sniedz jebkuru papildu informāciju, kas nepieciešama, lai 

Komisija izpildītu saistības, kas izriet no šīs regulas. 

5. EIB un – nepieciešamības gadījumā – EIF par saviem līdzekļiem sniedz informāciju, kas 

minēta 1. līdz 4. punktā. 

6. Komisija līdz katra gada 30. jūnijam nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas 

palātai gada pārskatu par garantiju fonda stāvokli un pārvaldību iepriekšējā kalendārajā 

gadā, tostarp novērtējumu par mērķapjoma pietiekamību, garantiju fonda līmeni un 

garantiju fonda līdzekļu papildināšanas vajadzību. Gada pārskatā iekļauj 

informāciju par garantiju fonda finanšu stāvokli iepriekšējā gada beigās, finanšu 

plūsmas iepriekšējā kalendārajā gadā, kā arī nozīmīgus darījumus un jebkādu 

būtisku informāciju par finanšu kontiem. Pārskatā turklāt iekļaus informāciju par 

finanšu pārvaldību, rezultātiem un fonda risku iepriekšējā gada beigās. 
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11. pants 

Pārskatatbildība Eiropas Parlamenta un Padomes priekšā 

1. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes pieprasījuma rīkotājdirektors par ESIF rezultātiem 

ziņo abām iestādēm, tostarp piedaloties uzklausīšanā Eiropas Parlamentā (...). 

2. Rīkotājdirektors mutiski vai rakstiski atbild uz jautājumiem, ko Eiropas Parlaments vai 

Padome uzdod ESIF, ne vēlāk kā piecu nedēļu laikā no jautājuma saņemšanas. 

3. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes pieprasījuma Komisija ziņo (...) par šīs regulas 

piemērošanu. 
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12. pants 

Izvērtēšana un pārskatīšana 

-1. Līdz [PB ievietot datumu: trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija iesniedz 

Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā iekļauts neatkarīgs novērtējums par šīs 

regulas piemērošanu. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno šīs regulas grozījumu 

priekšlikumu, jo īpaši attiecībā uz datumiem, kas minēti 5. panta 2.a un 2.b punktā un 

8. panta 9. punktā. 

1. (…) 

2. (…) 

3. (…) 

4. EIB un EIF Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai regulāri iesniedz visus savus 

neatkarīgos novērtējuma ziņojumus, kuros izvērtēti praktiskie rezultāti, kas sasniegti ar 

EIB un EIF specifiskajām darbībām saskaņā ar šo regulu. 

5. (…) 

 

V NODAĻA – Vispārīgi noteikumi 

13. pants 

Pārredzamība un informācijas publiskošana 

Saskaņā ar savu pārredzamības politiku attiecībā uz piekļuvi dokumentiem un informācijai EIB 

savā tīmekļa vietnē dara publiski pieejamu informāciju par visām EIB finansēšanas un investīciju 

operācijām saskaņā ar šo regulu un par to, kā tās palīdz sasniegt vispārējus mērķus, kas minēti 

2.a. panta 2. punktā. 
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14. pants 

Revīzijas palātas veikta revīzija 

Revīzijas palāta veic revīziju attiecībā uz ES garantiju un attiecībā uz tiem maksājumiem un 

atgūtajiem līdzekļiem, kuri ir attiecināmi uz Savienības vispārējo budžetu. 

15. pants 

Krāpšanas apkarošanas pasākumi 

1.  EIB nekavējoties informē OLAF (…) un sniedz tam nepieciešamo informāciju, ja ar ES 

garantiju saistītu operāciju jebkurā sagatavošanas, īstenošanas vai noslēguma posmā EIB ir 

pamats aizdomām par iespējamu krāpšanu, korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu vai citu nelikumīgu darbību, kas var negatīvi ietekmēt Savienības finanšu 

intereses. 

2. Lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, OLAF var veikt izmeklēšanu, tostarp 

pārbaudes un apskates uz vietas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, 

Euratom) Nr. 883/2013 (8), Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (9) un Padomes 

Regulā (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (10) paredzētajiem noteikumiem un procedūrām, lai 

konstatētu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija vai 

jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses saistībā ar 

jebkādām operācijām, kas finansētas saskaņā ar šo regulu. OLAF izmeklēšanas gaitā 

iegūto informāciju var nodot attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm (...). 

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 
11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un 
ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu 
(Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.). 

9 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un 
apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret 
krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.). 

10 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas 
Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.). 
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Ja minētās nelikumīgās darbības tiek pierādītas, EIB veic līdzekļu atgūšanas darbības 

saistībā ar tās operācijām, ko atbalsta ar ES garantiju. 

3. Finansēšanas līgumos, kas parakstīti attiecībā uz operācijām, ko atbalsta saskaņā ar šo 

regulu, ietver noteikumus, kas ļauj izslēgt no EIB finansēšanas un investīciju operācijām 

un, ja nepieciešams, veikt atbilstīgus līdzekļu atgūšanas pasākumus krāpšanas, korupcijas 

vai citas nelikumīgas darbības gadījumā saskaņā ar ESIF nolīgumu, EIB politikām un 

piemērojamajām regulatīvajām prasībām. Lēmumu par to, vai piemērot izslēgšanu no EIB 

finansēšanas un investīciju operācijām, pieņem saskaņā ar attiecīgo finansējuma vai 

investīciju līgumu. 

16. pants 

Izslēgtās darbības un jurisdikcijas, kas nesadarbojas 

1. Īstenojot savas finansēšanas un investīciju operācijas saskaņā ar šo regulu, EIB neatbalsta 

nekādas darbības, ko veic nelikumīgiem mērķiem, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju, terorisma finansēšanu, krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas, korupciju vai krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses. Jo īpaši, EIB 

nepiedalās nekādās finansēšanas un investīciju operācijās, izmantojot sabiedrību, kas 

atrodas jurisdikcijā, kas nesadarbojas, saskaņā ar savu politiku attiecībā uz vāji regulētām 

jurisdikcijām vai jurisdikcijām, kas nesadarbojas, pamatojoties uz Savienības, 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vai Finanšu darījumu darba grupas 

politiku. 

2. Savās finansēšanas un investīciju operācijās saskaņā ar šo regulu EIB piemēro principus 

un standartus, kas noteikti Savienības tiesību aktos par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas 

izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, tostarp 

prasību veikt (...) pasākumus, lai attiecīgajos gadījumos noskaidrotu faktiskos īpašniekus. 
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17. pants  

Deleģēšanas īstenošana 

 [svītrots] 

VI NODAĻA – Grozījumi 

18. pants  

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1291/2013 

Regulu (ES) Nr. 1291/2013groza šādi: 

1) regulas 6. panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu: 

"1. Finansējums pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanai ir EUR 74 328,3 miljoni 

faktiskajās cenās, no kuriem ne vairāk kā EUR 71 966,9 miljonus atvēl pasākumiem, ko veic 

atbilstoši LESD XIX sadaļai. 

Gada apropriācijas apstiprina Eiropas Parlaments un Padome daudzgadu finanšu shēmas ietvaros. 

2. Summu, kas paredzēta pasākumiem, kurus veic atbilstoši LESD XIX sadaļai, sadala starp šīs 

regulas 5. panta 2. punktā noteiktajām prioritātēm šādi: 

a) zinātnes izcilība – EUR 23 897,0 miljoni faktiskajās cenās; 

b)  vadošā loma rūpniecībā – EUR 16 430,5 miljoni faktiskajās cenās; 

c) sabiedrības problēmu risināšana – EUR 28 560,7 miljoni faktiskajās cenās. 

Maksimālā kopējā summa, kas paredzēta Savienības finansiālajam ieguldījumam no 

pamatprogrammas "Apvārsnis 2020", lai īstenotu konkrētos mērķus, kas paredzēti 5. panta 

3. punktā, un KPC tiešās darbības, kas nav saistītas ar kodolenerģiju, ir šāda: 
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i) izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana – EUR 782,3 miljoni faktiskajās cenās; 

ii) zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to – EUR 443,8 miljoni faktiskajās cenās; 

iii) KPC tiešajām darbībām, kas nav saistītas ar kodolenerģiju – EUR 1 852,6 miljoni faktiskajās 

cenās. 

Indikatīvs sadalījums 5. panta 2. un 3. punktā paredzētajām prioritātēm un konkrētajiem mērķiem ir 

noteikts II pielikumā. 

3. EIT finansē, izmantojot maksimālo ieguldījumu no pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 

EUR 2 361,4 miljonu faktiskajās cenās apmērā, kā noteikts II pielikumā."; 

2) II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumā doto tekstu. 
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19. pants  

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1316/2013 

Regulu (ES) Nr. 1316/2013 groza šādi: 

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

"1. Finansējums EISI īstenošanai laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ir EUR 29 942 259 000 

(*) faktiskajās cenās. Minēto summu sadala šādi: 

a) transporta nozare: EUR 23 550 582 000, no kuriem EUR 11 305 500 000 pārvieto no 

Kohēzijas fonda, lai atbilstīgi šai regulai izmantotu vienīgi tajās dalībvalstīs, kuras ir tiesīgas 

saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda; 

b) telekomunikāciju nozare: EUR 1 041 602 000; 

c) enerģētikas nozare: EUR 5 350 075 000. 

Šīs summas neskar elastības mehānisma piemērošanu, kas paredzēts saskaņā ar Padomes Regulu 

(ES, Euratom) Nr. 1311/2013(*). 

(*) Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko  

2014.–2020. gadam tiek noteikta daudzgadu finanšu shēma (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp)."; 

2) regulas 7. panta 3. punkta otrajā daļā svītro vārdus "21. panta 4. punktā"; 

3) regulas 21. panta 4. punktu svītro. 
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VII NODAĻA – Pārejas un nobeiguma noteikumi 

20. pants  

Pārejas noteikumi 

Finansēšanas un investīciju operācijas, ko parakstījušas EIB vai EIF, laikposmā no 2015. gada 

1. janvāra līdz (...) dienai, kad ir noslēgts ESIF nolīgums un ir notikusi visu Investīciju komitejas 

locekļu un rīkotājdirektora sākotnējā iecelšana pēc šīs regulas stāšanās spēkā, EIB vai ESIF 

var iesniegt Komisijai segumam saskaņā ar ES garantiju. 

Komisija novērtē šīs operācijas un, ja tās atbilst šīs regulas 2.a pantā noteiktajām (...) prasībām (...), 

pieņem lēmumu, ka ES garantijas segums tiek attiecināts arī uz tām. 

21. pants  

Stāšanās spēkā 

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

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

Strasbūrā, 

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā – 
(2) priekšsēdētājs priekšsēdētājs 
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