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10.1.2019 A8-0482/3 

Grozījums Nr.  3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programmas InvestEU izveide 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Regulas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Programmai InvestEU vajadzētu 

nodrošināt plašākas iespējas iedzīvotājiem 

un kopienām, kas vēlas ieguldīt līdzekļus 

ilgtspējīgākā, dekarbonizētā sabiedrībā, 

tostarp enerģētikas pārkārtošanā. Tā kā 

[pārskatītā Atjaunojamo energoresursu 

direktīva] un [pārskatītā Elektroenerģijas 

direktīva] tagad atzīst un sniedz atbalstu 

atjaunojamo energoresursu un iedzīvotāju 

enerģētikas kopienām un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas pašpatērētājiem, 

kas ir būtiski svarīgi dalībnieki Savienības 

enerģētikas pārkārtošanā, InvestEU būtu 

jāpalīdz veicināt šo dalībnieku līdzdalību 

tirgū. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

10.1.2019 A8-0482/4 

Grozījums Nr.  4 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programmas InvestEU izveide 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Dalībvalsts nodalījums būtu īpaši 

jāizstrādā tā, lai dalītas pārvaldības 

fondus varētu izmantot Savienības 

emitētas garantijas nodrošinājumam. Šīs 

kombinācijas mērķis ir izmantot 

Savienības augsto kredītreitingu, lai 

veicinātu valsts un reģionālos 

ieguldījumus, vienlaikus nodrošinot 

iespējamo saistību konsekventu riska 

pārvaldību, īstenojot Komisijas sniegto 

garantiju netiešās pārvaldības ietvaros. 

Savienībai būtu jāgarantē finansēšanas 

un ieguldījumu darbības, kas paredzētas 

starp Komisiju un īstenošanas partneri 

noslēgtos garantiju nolīgumos dalībvalsts 

nodalījuma ietvaros, dalītas pārvaldības 

fondiem būtu jāsniedz garantijas 

nodrošinājums, ievērojot nodrošinājuma 

likmi, ko Komisija nosaka, pamatojoties 

uz darbību veidu un izrietošiem 

paredzamiem zaudējumiem, un attiecīgā 

dalībvalsts uzņemtos zaudējumus, kas 

pārsniedz paredzamos zaudējumus, 

Savienības labā emitējot kompensējošu 

garantiju. Šādas vienošanās būtu 

jānoslēdz vienotā iemaksu nolīgumā ar 

katru dalībvalsti, kas brīvprātīgi izvēlas 

šādu iespēju. Iemaksu nolīgumam būtu 

jāietver viens vai vairāki attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā īstenojami konkrēti 

garantiju nolīgumi. Lai noteiktu 

nodrošinājuma likmi par katru gadījumu 

svītrots 
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atsevišķi, ir vajadzīga atkāpe no Regulas 

(ES, Euratom) Nr. XXXX19 (“Finanšu 

regula”) [211. panta 1. punkta]. Šajā 

projektā ir paredzēts arī vienots 

noteikumu kopums par budžeta 

garantijām, kuras atbalsta centralizēti 

pārvaldīti fondi vai dalītas pārvaldības 

fondi, kas atvieglotu to apvienošanu. 

_________________  

19   

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/5 

Grozījums Nr.  5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programmas InvestEU izveide 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) InvestEU konsultāciju centram būtu 

jāatbalsta spēcīgas ieguldījumu projektu 

plūsmas attīstība katrā politikas sadaļā. 

Turklāt būtu jāparedz programmas 

InvestEU starpnozaru komponente, lai 

centralizēti pārvaldītām Savienības 

programmām nodrošinātu vienotu 

piekļuves punktu un dažādu politikas jomu 

projektu attīstīšanas palīdzību. 

(35) InvestEU konsultāciju centram būtu 

jāatbalsta spēcīgas ieguldījumu projektu 

plūsmas attīstība katrā politikas sadaļā, 

nodrošinot efektīvu ģeogrāfisko 

diversifikāciju, lai sekmētu Savienības 

ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 

kohēzijas mērķi un mazinātu reģionālās 

atšķirības. Konsultāciju centram būtu 

jāpievērš īpaša uzmanība nepieciešamībai 

apkopot mazus projektus un apvienot tos 

lielākos portfeļos. Komisijai būtu 

jāparaksta līgumi ar EIB grupu un citiem 

īstenošanas partneriem, lai tos ieceltu par 

konsultāciju centra partneriem. Komisijai, 

EIB grupai un pārējiem īstenošanas 

partneriem būtu cieši jāsadarbojas, lai 

nodrošinātu efektivitāti, sinerģiju un 

atbalsta efektīvu ģeogrāfisko segumu visā 

Savienībā, ņemot vērā vietējo īstenošanas 

partneru pieredzi un vietējās spējas, kā arī 

pastāvošās struktūras, piemēram, Eiropas 

Investīciju konsultāciju centru. Turklāt 

būtu jāparedz programmas InvestEU 

starpnozaru komponente, lai centralizēti 

pārvaldītām Savienības programmām 

nodrošinātu vienotu piekļuves punktu un 

dažādu politikas jomu projektu attīstīšanas 

palīdzību. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/6 

Grozījums Nr.  6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programmas InvestEU izveide 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Finansējums V un VI nodaļā 

paredzēto pasākumu īstenošanai ir 

525 000 000 EUR (faktiskajās cenās). 

3. Finansējums V un VI nodaļā 

paredzēto pasākumu īstenošanai ir 

725 000 000 EUR (faktiskajās cenās). 

Or. en 

Pamatojums 

Pieredze, kas gūta ar ESIF I un II, liecina, ka konsultāciju centriem bija izšķiroša nozīme, 

sniedzot ilgtspējas konsultācijas ieguldījumu projektiem, kā arī veicinot mazāku projektu 

apvienošanu lielākos un vērienīgākos projektos. Tādēļ mēs ierosinām palielināt konsultāciju 

centru budžetu (V nodaļa). 
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10.1.2019 A8-0482/7 

Grozījums Nr.  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programmas InvestEU izveide 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Īstenošanas partneri nosaka, ka 

vismaz 50 % ieguldījumu saskaņā ar 

ilgtspējīgas infrastruktūras politikas sadaļu 

veicina Savienības mērķu īstenošanu 

klimata un vides jomā. 

5. Īstenošanas partneri nosaka, ka: 

(a) vismaz 80 % ieguldījumu saskaņā ar 

ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 

sadaļu būtiski veicina Savienības mērķu 

īstenošanu klimata un vides jomā 

atbilstīgi Parīzes nolīgumam; 
(b) transporta nozarē vismaz 10 % saskaņā 

ar ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 

sadaļu veicina Savienības mērķa 

īstenošanu līdz 2050. gadam izskaust ceļu 

satiksmes negadījumus ar letālām sekām 

un smagiem ievainojumiem un renovēt 

dzelzceļa un autoceļu tiltus un tuneļus, 

rūpējoties par to drošumu; 

(c) vismaz 35 % no ieguldījumiem 

pētniecības, inovācijas un digitalizācijas 

politikas sadaļā veicina “Apvārsnis 

Eiropa” mērķu sasniegšanu; 

(d) būtisku daļu no MVU politikas sadaļā 

MVU un maziem uzņēmumiem ar vidēji 

lielu kapitālu paredzētās garantijas velta 

inovatīvu MVU atbalstam. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/8 

Grozījums Nr.  8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programmas InvestEU izveide 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Regulas priekšlikums 

7.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a pants 

 Papildināmība 

 Šajā regulā “papildināmība” ir fonda 

InvestEU atbalsts darbībām, ar ko risina 

Savienības un/vai dalībvalstu mēroga 

tirgus nepilnību vai ieguldījumu 

nepietiekamības situācijas, tostarp 

ieguldījumu ilgtermiņa atdevi vai 

nepieciešamību pēc augstāka riska 

finansējuma projektiem, kuri nodrošina 

ilgtermiņa vides un sociālos ieguvumus, 

un ko laikposmā, kad var izmantot ES 

garantiju, īstenošanas partneri bez fonda 

InvestEU atbalsta nebūtu varējuši īstenot 

vai nevarētu īstenot tikpat lielā mērā. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/9 

Grozījums Nr.  9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programmas InvestEU izveide 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Nepiekrītam kohēzijas politikai paredzēto līdzekļu novirzīšanai par labu InvestEU. 
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10.1.2019 A8-0482/10 

Grozījums Nr.  10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Programmas InvestEU izveide 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Fonds InvestEU neatbalsta 

darbības, kas saistītas ar fosilā kurināmā 

ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 

uzglabāšanu vai sadedzināšanu vai ar 

CO2 transporta infrastruktūru. 

Or. en 

 


