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1. PIELIKUMS. PADOMES KOMITEJU TEMATISKĀS DISKUSIJAS PAR
ŠĶĒRŠĻIEM INVESTĪCIJĀM
1. Progress investīciju jomā un šķēršļi
Tematiskais
pārskats
Maksātnespējas
sistēmas eurozonā:
efektivitātes
principi un
salīdzinošais
novērtējums
Tematiskā
diskusija par
investīcijām
Uzņēmējdarbībai
labvēlīga vide

Darba un
produktu tirgus
reformas

Datums

Saturs

2016. gada Maksātnespējas sistēmas ietekmē ekonomiku, jo tās
aprīlis
ietekmē privāto dalībnieku stimulus. Maksātnespējas
sistēmu ekonomiskā loma ir īpaši svarīga lielu
nenokārtoto parādu gadījumā. Šajā dokumentā ir
sniegts maksātnespējas sistēmu kopīgo principu
pārskats.
2016. gada Diskusijas galvenās tēmas bija regulatīvās nepilnības
jūnijs
un šķēršļi investīcijām eurozonas valstīs un šo
problēmu risināšana reformu veidā valstu un ES līmenī.
2017. gada Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veicināšana vai
janvāris
birokrātijas samazināšana lielā mērā ir panākama ar
pasākumiem, kas budžeta ziņā izmaksā maz vai neko,
bet var sniegt būtiskus ieguvumus.
2017. gada Šīs diskusijas galvenā tēma ir darba un produktu tirgus
maijs
reformu nozīme investīciju veicināšanā un to
savstarpējā mijiedarbība.

2. Investīcijas infrastruktūrā
Tematiskais
pārskats
Publiskās
investīcijas
infrastruktūrā

Publiskās un
privātā
partnerības
Investīcijas tīklu
nozarēs
Mājokļu nozares
investīcijas
energoefektivitātē
un atjaunojamajos
energoresursos
Investīcijas
digitālajā
ekonomikā

Datums

Saturs

2015. gada Šajā diskusijā tika apspriestas jaunākās investīciju
septembris tendences infrastruktūras jomā un veidi, kā izvērtēt
iespējamās problēmas, kas saistītas ar publisko
izdevumu efektivitāti. Tajā tika pārskatīti
pamatnosacījumi, kuri ir labvēlīgi investīcijām, un tika
skatīta ES līdzekļu izmantošana.
2016. gada Šajā diskusijā tika runāts par publisko un privāto
janvāris
partnerību (PPP) kā veidu, kādā privātā sektora
pārstāvjus iesaistīt infrastruktūru projektēšanā un
būvniecībā un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā.
2016. gada Šā dokumenta mērķis ir izvērtēt investīciju attīstību
maijs
transporta, enerģētikas un e-komunikācijas jomā un
apspriest šķēršļus investīcijām.
2016. gada Diskusijā tika izvērtētas mājokļu nozares investīcijas
jūnijs
energoefektivitātē, šķēršļi, kas traucē mājsaimniecībām
investēt vairāk, un energoefektivitātes uzlabošanas
iespējas šajā ekonomikas nozarē.
2016. gada Diskusijas pamattēma bija investīcijas, kas ļauj attīstīt
novembris digitālo ekonomiku.
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3. Investīcijas nemateriālajos aktīvos
Tematiskais
pārskats
Investīcijas
nemateriālajos
aktīvos
Investīciju
veicināšana
nemateriālajos
aktīvos

Datums

Saturs

2016. gada Šajā diskusijā ir sniegta kontekstuāla informācija par
oktobris
nemateriālajiem aktīviem Eiropā, aptverot tādas tēmas
kā nemateriālo aktīvu jēdziens, jaunākās tendences
nemateriālo aktīvu investīcijās un to ietekme uz
produktivitāti un IKP izaugsmi.
2017. gada Šajā diskusijā tika apskatīti virzītājspēki un šķēršļi
janvāris
investīcijām nemateriālajos aktīvos un analizēta
nepieciešamība izstrādāt īpašus politikas pasākumus, lai
novērstu šķēršļus investīcijām nemateriālajos aktīvos.
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2. PIELIKUMS. DALĪBVALSTU PROGRESS INVESTĪCIJU PROBLĒMU RISINĀŠANĀ
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