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ĪSS PAMATOJUMS 

Komisija 2018. gada 6. jūnijā nāca klajā ar priekšlikumu programmas InvestEU izveidei. 

Komisija ierosina uz esošo finanšu instrumentu, sevišķi EFSI, bāzes izveidot vienu fondu, 

kura pamatā ir ES garantija 38 miljardu apmērā, lai aizdevumu, garantiju, pašu kapitāla vai 

citu tirgus instrumentu veidā mobilizētu publisko un privāto finansējumu stratēģiskiem 

ieguldījumiem, ar kuriem atbalsta ES iekšējās politikas virzienus.  Lai atvieglotu piekļuvi 

InvestEU fondam, ir paredzēts veidot arī InvestEU konsultāciju centru un InvestEU portālu. 

InvestEU fonds ir vērsts uz četrām politikas jomām („sadaļām”) ar indikatīvām summām, kas 

jāiegulda (ar iespējamu 15 % palielinājumu atbilstoši EK lēmumam): 

1) ilgtspējīgā infrastruktūrā (līdz EUR 11,5 miljardiem);  

2) pētniecībā, inovācijās un digitalizācijā (līdz EUR 11,25 miljardiem);  

3) mazajos un vidējos uzņēmumos (līdz EUR 11,25 miljardiem) un  

4) sociālajos ieguldījumos un prasmēs (EUR 4 miljardi).  

Atzinuma sagatavotāja iesniegtie grozījumi attiecas tikai uz jautājumiem, kas tieši ietilpst 

ENVI komitejas darbības jomā, piemēram, ieguldījumi klimata politikā un Savienības mērķu 

un standartu ievērošana. Tāpēc atzinuma sagatavotājs izlēma neiesniegt grozījumus attiecībā 

uz programmas InvestEU garantijas pārvaldību un programmas pārvaldību, kas ir jautājumi, 

kurus izskata ECON–BUDG apvienotās komitejas.  

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo īpaši ņemot vērā palielināto 

uzsvaru uz ilgtspējību. Programmai InvestEU būtu jānodrošina projektu sistemātiskas 

ilgtspējības pārbaude. Šajā sakarībā Komisijai būtu jāpieņem sīki izstrādātas minimālās 

ilgtspējības prasības attiecībā uz visām programmas politikas sadaļām, kā tas pašlaik notiek 

attiecībā uz EIB sniegto atbalstu no ESIF. Tas nozīmētu, ka uz visiem projektiem, kas saņem 

ievērojamu Savienības atbalstu, būtu jāattiecina ilgtspējas prasību ievērošana. 

Lai ievērotu Eiropas Parlamenta nostāju par integrētu klimata politiku un veicinātu 30 % 

mērķi attiecībā uz izdevumiem, kas saistīti ar klimatu, visā ES budžetā, 35 % mērķis būtu 

jāparedz programmai InvestEU kopumā. Būtu jāievieš skaidri atbilstības kritēriji un uzticama 

un pārredzama izsekošanas metode, pamatojoties uz atbilstības kritērijiem, kurus šim mērķim 

izmanto EIB un par kuriem panākta vienošanās starptautiskajās finanšu iestādēs.   

Lai gan kopš 2015. gada ESIF ir mobilizējis papildu EUR 335 miljardus ieguldījumu visā ES 

un tādā veidā ir palīdzējis novērst ieguldījumu trūkumu, ir jāparedz lielāks uzsvars uz ES 

politikas mērķiem. Jo īpaši programmas InvestEU atbalstu būtu jāspēj piesaistīt projektiem ar 

riska profilu, kas ir augstāks nekā parasti tirgū akceptētais, un tiem, kuri var veicināt 

Savienības klimata un enerģētikas politikas satvara 2030. gada mērķu un ilgtermiņa mērķu, 

kas noteikti Parīzes nolīgumā, sasniegšanu.  

Jo īpaši ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi mazoglekļa rūpniecības projektos, lai paātrinātu ES 

rūpniecības dekarbonizāciju. Tādēļ Eiropas Komisijai dialogā ar rūpniecības nozari būtu 

jānosaka kopīgu interešu rūpniecības projekti un jāatvieglo tiem piekļuve finansiālajam 

atbalstam, kas pieejams dažādos ES instrumentos.  

Lai labāk izprastu to, kādas iespējas programmai InvestEU ir veicināt mazoglekļa ekonomiku, 

būtu jādara pieejama informācija par CO2 emisiju novēršanu.   Tomēr, lai nekavētu 

pakāpenisku progresu, atbilstības kritēriju robežvērtībām būtu jāpiemēro piesardzīga pieeja. 

Tā kā kardināli risinājumi nerodas vienā mirklī, ar programmu InvestEU būtu jāatbalsta 

pakāpenisks progress, lai veicinātu turpmāku inovāciju.  
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Būtu jāsaglabā EP iesaiste programmas pārvaldībā, kā to pašlaik paredz ESIF. Tāpēc 

atzinuma sagatavotājs ierosina paredzēt, ka Parlaments konsultatīvajā padomē ieceļ 

neatkarīgu ekspertu, kas strādā kopā ar īstenošanas partneriem. 

 

GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 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) Infrastruktūras ieguldījumu 

darbības Savienībā 2016. gadā samazinājās 

līdz 1,8 % no ES IKP salīdzinājumā ar 

2,2 % 2009. gadā un bija par aptuveni 

20 % zemākas nekā ieguldījumu līmenis 

pirms pasaules finanšu krīzes. Tādējādi, lai 

gan Savienībā ir novērojama ieguldījumu 

attiecības pret IKP atlabšana, tā joprojām 

nav tik liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 

atlabšanas laikā, un nav pietiekama, lai 

kompensētu nepietiekamo ieguldījumu 

gadus. Vēl svarīgāk ir tas, ka pašreizējais 

ieguldījumu līmenis un prognozes neatbilst 

Savienības strukturālo ieguldījumu 

vajadzībām, ņemot vērā tehnoloģiskās 

pārmaiņas un globālo konkurētspēju, 

tostarp attiecībā uz inovācijām, prasmēm, 

infrastruktūru, maziem un vidējiem 

uzņēmumiem (“MVU”), un vajadzību 

risināt nozīmīgas sociālas problēmas, 

piemēram, ilgtspējību vai iedzīvotāju 

novecošanu. Tādēļ ir vajadzīgs 

nepārtraukts atbalsts, lai novērstu tirgus 

nepilnības un nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas ar mērķi mazināt 

ieguldījumu nepietiekamību konkrētās 

nozarēs Savienības politikas mērķu 

īstenošanai. 

(1) Infrastruktūras ieguldījumu 

darbības Savienībā 2016. gadā samazinājās 

līdz 1,8 % no ES IKP salīdzinājumā ar 

2,2 % 2009. gadā un bija par aptuveni 

20 % zemākas nekā ieguldījumu līmenis 

pirms pasaules finanšu krīzes. Tādējādi, lai 

gan Savienībā ir novērojama ieguldījumu 

attiecības pret IKP atlabšana, tā joprojām 

nav tik liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 

atlabšanas laikā, un nav pietiekama, lai 

kompensētu par nepietiekamo ieguldījumu 

gadiem. Vēl svarīgāk ir tas, ka pašreizējais 

ieguldījumu līmenis un prognozes neatbilst 

Savienības strukturālo ieguldījumu 

vajadzībām, ņemot vērā tehnoloģiskās 

pārmaiņas un globālo konkurētspēju, 

tostarp attiecībā uz inovācijām, pētniecību, 

prasmēm, infrastruktūru, maziem un 

vidējiem uzņēmumiem (“MVU”), 

jaunuzņēmumiem un vajadzību risināt 

nozīmīgas sociālas problēmas, piemēram, 

ilgtspējību vai iedzīvotāju novecošanu. 

Tādēļ ir vajadzīgs nepārtraukts atbalsts, lai 

novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami 

optimālas ieguldījumu situācijas ar mērķi 

mazināt ieguldījumu nepietiekamību 

konkrētās nozarēs Savienības politikas 

mērķu īstenošanai. 
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Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Eiropa, vairāk nekā jebkurš cits 

pasaules reģions, ir atkarīga no 

importētiem resursiem, un daudzu resursu 

krājumi tiks izsmelti salīdzinoši īsā laikā. 

Eiropas konkurētspēju iespējams būtiski 

palielināt, resursiem nodrošinot lielāku 

pievienoto vērtību ekonomikā un veicinot 

Eiropas izcelsmes izejmateriālu 

ilgtspējīgas piegādes. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 

un stimulētu ilgtspējīgu izaugsmi un 

nodarbinātību, pēdējo gadu laikā Savienība 

ir pieņēmusi vērienīgas stratēģijas, 

piemēram, kapitāla tirgu savienību, digitālā 

vienotā tirgus stratēģiju, tiesību aktu paketi 

“Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”, 

Savienības rīcības plānu pārejai uz aprites 

ekonomiku, zemu emisiju mobilitātes 

stratēģiju, aizsardzības un kosmosa 

stratēģiju Eiropai. Fondam InvestEU būtu 

jāizmanto un jāpastiprina sinerģija starp 

minētajām savstarpēji pastiprinošajām 

stratēģijām, sniedzot atbalstu 

ieguldījumiem un piekļuvi finansējumam. 

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 

un stimulētu ilgtspējīgu izaugsmi un 

nodarbinātību, pēdējo gadu laikā Savienība 

ir pieņēmusi vērienīgas stratēģijas, 

piemēram, kapitāla tirgu savienību, digitālā 

vienotā tirgus stratēģiju, tiesību aktu paketi 

“Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”, 

Savienības rīcības plānu pārejai uz aprites 

ekonomiku, “Apvārsnis 2020”, zemu 

emisiju mobilitātes stratēģiju, aizsardzības 

un kosmosa stratēģiju Eiropai. Fondam 

InvestEU būtu jāizmanto un jāpastiprina 

sinerģija starp minētajām savstarpēji 

pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 

atbalstu ieguldījumiem un piekļuvi 

finansējumam. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Fondam InvestEU būtu jāpalīdz 

uzlabot Savienības konkurētspēju, tostarp 

inovācijas un digitalizācijas jomā, 

Savienības ekonomikas izaugsmes 

ilgstpējību, sociālo noturību un iekļautību 

un integrāciju Savienības kapitāla tirgos, 

tostarp risinājumus to sadrumstalotības 

novēršanai un Savienības uzņēmumu 

finansējuma avotu dažādošanai. Šajā 

sakarā tam būtu jāatbalsta projekti, kuri ir 

tehniski un ekonomiski dzīvotspējīgi, 

nodrošinot sistēmu, lai izmantotu parāda, 

riska dalīšanas un pašu kapitāla 

instrumentus, kuru pamatā ir Savienības 

budžeta garantijas un īstenošanas partneru 

iemaksas. Tam vajadzētu būt balstītam uz 

pieprasījumu, savukārt atbalstam no fonda 

InvestEU vajadzētu vienlaikus būt vērstam 

uz to, lai palīdzētu sasniegt Savienības 

politikas mērķus. 

(5) Fondam InvestEU būtu jāpalīdz 

uzlabot Savienības konkurētspēju, tostarp 

inovācijas, pāreju uz aprites ekonomiku 

un digitalizāciju, zinātnisko izcilību, 

Savienības ekonomikas izaugsmes 

ilgstpējību, sociālo noturību un iekļautību 

un integrāciju Savienības kapitāla tirgos, 

tostarp risinājumus to sadrumstalotības 

novēršanai un Savienības uzņēmumu 

finansējuma avotu dažādošanai. Šajā 

sakarā tam būtu jāatbalsta projekti, kuri ir 

tehniski un ekonomiski dzīvotspējīgi, 

nodrošinot sistēmu, lai izmantotu parāda, 

riska dalīšanas un pašu kapitāla 

instrumentus, kuru pamatā ir Savienības 

budžeta garantijas un īstenošanas partneru 

iemaksas. Tam vajadzētu būt pienācīgi 

popularizētam un balstītam uz 

pieprasījumu, savukārt atbalstam no fonda 

InvestEU vajadzētu vienlaikus būt vērstam 

uz to, lai palīdzētu sasniegt Savienības 

politikas mērķus. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Fondam InvestEU būtu jāatbalsta 

ieguldījumi materiālos un nemateriālos 

aktīvos, lai veicinātu izaugsmi, 

ieguldījumus un nodarbinātību, tādējādi 

uzlabojot labklājību un ienākumu 

taisnīgāku sadali Savienībā. Ar fonda 

InvestEU starpniecību veiktajām 

intervencēm būtu jāpapildina ar dotācijām 

sniegtais Savienības atbalsts. 

(6) Fondam InvestEU būtu jāatbalsta 

ieguldījumi materiālos un nemateriālos 

aktīvos, lai veicinātu resursu efektīvu 

izmantošanu, zaļu un ilgstpējīgu 

izaugsmi, ieguldījumus un nodarbinātību, 

kā arī ilgtspēju, tādējādi uzlabojot 

labklājību un ienākumu taisnīgāku sadali 

Savienībā. Ar fonda InvestEU starpniecību 

veiktajām intervencēm būtu jāpapildina ar 

dotācijām sniegtais Savienības atbalsts. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Savienība atbalstīja mērķus, kas 

tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 

programmā 2030. gadam un tās ilgtspējīgas 

attīstības mērķos un Parīzes nolīgumā 

2015. gadā, ka arī Sendai ietvarprogrammā 

katastrofu riska mazināšanai 2015.–2030. 

gadam. Lai izpildītu saskaņotos mērķus, 

tostarp tos, kas iekļauti Savienības vides 

politikas nostādnēs, ir būtiski jāpastiprina 

centieni īstenot ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc 

ilgtspējīgas attīstības principiem vajadzētu 

būt īpaši izceltiem, izstrādājot fondu 

InvestEU. 

(7) Savienība atbalstīja mērķus, kas 

tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 

programmā 2030. gadam un tās ilgtspējīgas 

attīstības mērķos un Parīzes nolīgumā 

2015. gadā, ka arī Sendai ietvarprogrammā 

katastrofu riska mazināšanai 2015.–2030. 

gadam. Lai izpildītu saskaņotos mērķus, 

tostarp tos, kas iekļauti Savienības vides 

politikas nostādnēs, ir būtiski jāpastiprina 

centieni īstenot ilgtspējīgu attīstību un 

pakāpeniski jāizbeidz videi kaitējošu 

subsīdiju piešķiršana. Tāpēc ilgtspējīgas 

attīstības principiem vajadzētu būt fonda 

InvestEU veidošanas pamatā. 

 

Kompromisa grozījums Nr. 7 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 

cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 

Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 

nolīgumu un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, programma InvestEU palīdzēs 

integrēt rīcību klimata jomā un sasniegt 

vispārējo mērķi – 25 % Savienības budžeta 

izdevumu veltīt klimata mērķu 

sasniegšanai. Ir paredzams, ka darbības 

saskaņā ar programmu InvestEU segs 

izmaksas 30 % apmērā no programmas 

InvestEU kopējā finansējuma klimata 

jomas mērķu īstenošanai.  Attiecīgās 

darbības tiks apzinātas, sagatavojot un 

īstenojot programmu InvestEU, un atkārtoti 

izvērtētas saistībā ar attiecīgajiem 

novērtēšanas un pārskatīšanas procesiem. 

(9) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 

cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 

Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 

nolīgumu un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, programma InvestEU palīdzēs 

integrēt rīcību klimata jomā un sasniegt 

vispārējo mērķi – 30 % Savienības budžeta 

izdevumu veltīt klimata mērķu 

sasniegšanai. Ir paredzams, ka darbības 

saskaņā ar programmu InvestEU būtu 

jāsedz izmaksas 40 % apmērā no 

programmas InvestEU kopējā finansējuma 

klimata jomas mērķu īstenošanai. 

Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 

sagatavojot un īstenojot programmu 

InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 

attiecīgajiem novērtēšanas un pārskatīšanas 

procesiem. 
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Kompromisa grozījums Nr. 8 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Fonda InvestEU devumam klimata 

mērķu sasniegšanā tiks sekots, izmantojot 

ES klimata marķiera sistēmu, ko Komisija 

izstrādās sadarbībā ar īstenošanas 

partneriem, un atbilstošā veidā izmantojot 

kritērijus, kas paredzēti [Regulā par 

ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanas 

sistēmas izveidi14], lai noteiktu, vai 

saimnieciskā darbība ir vides ziņā 

ilgtspējīga. 

(10) Fonda InvestEU devumam klimata 

mērķu sasniegšanā tiks sekots, izmantojot 

marķiera sistēmu, ko Komisija izstrādās ar 

deleģētajiem aktiem sadarbībā ar 

īstenošanas partneriem, un atbilstošā veidā 

izmantojot kritērijus, kas paredzēti [Regulā 

par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanas 

sistēmas izveidi14], lai noteiktu, vai 

saimnieciskā darbība uzrāda īpašu 

ietekmes mazināšanas ietekmi vai palīdz 

veidot klimata noturību.  

__________________ __________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 

foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 

globālajiem riskiem puse no desmit 

visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 

pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 

riski ietver gaisa, augsnes un ūdens 

piesārņojumu, ekstremālus laikapstākļus, 

bioloģiskās daudzveidības zudumu un 

klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 

pielāgošanos tām. Vides aizsardzības 

principi ir stingri iestrādāti līgumos un 

daudzās Savienības politikas nostādnēs. 

Tādējādi vides aizsardzības mērķu 

integrēšana būtu jāveicina ar fondu 

InvestEU saistītās darbībās. Vides 

aizsardzība un saistīto risku novēršana un 

pārvaldība būtu jāiekļauj ieguldījumu 

sagatavošanā un īstenošanā. ES arī būtu 

jāseko līdzi tās izdevumiem, kas saistīti ar 

(11) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 

foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 

globālajiem riskiem puse no desmit 

visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 

pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 

riski ietver gaisa, augsnes un ūdens 

piesārņojumu, ekstremālus laikapstākļus, 

bioloģiskās daudzveidības zudumu un 

klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 

pielāgošanos tām. Resursu ilgtnespējīga 

izmantošana ir galvenais cēlonis 

daudziem no šiem vides riskiem. Vides 

aizsardzības principi ir stingri iestrādāti 

līgumos un daudzās Savienības politikas 

nostādnēs. Tādējādi vides aizsardzības 

mērķu integrēšana būtu jāveicina ar fondu 

InvestEU saistītās darbībās. Vides 

aizsardzība un saistīto risku novēršana un 

pārvaldība būtu jāiekļauj ieguldījumu 
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bioloģisko daudzveidību un gaisa 

piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 

ziņošanas pienākumus saskaņā ar 

Konvenciju par bioloģisko daudzveidību 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu (ES) 2016/228415. Tāpēc 

ieguldījumam, kas piešķirts vides 

ilgtspējības mērķu sasniegšanai, būtu 

jāseko līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, 

kas jāizstrādā saskaņoti ar citām Savienības 

programmām, ko piemēro klimata, 

bioloģiskās daudzveidības un gaisa 

piesārņojuma pārvaldībai, lai būtu 

iespējams atsevišķi un kopīgi izvērtēt 

ieguldījumu ietekmi uz galvenajiem dabas 

kapitāla, tostarp gaisa, ūdens, zemes un 

bioloģiskās daudzveidības, elementiem. 

sagatavošanā un īstenošanā. ES arī būtu 

jāseko līdzi tās izdevumiem, kas saistīti ar 

bioloģisko daudzveidību un gaisa 

piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 

ziņošanas pienākumus saskaņā ar 

Konvenciju par bioloģisko daudzveidību 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu (ES) 2016/228415. Tāpēc 

ieguldījumam, kas piešķirts vides 

ilgtspējības mērķu sasniegšanai, būtu 

jāseko līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, 

kas jāizstrādā saskaņoti ar citām Savienības 

programmām, ko piemēro klimata, 

bioloģiskās daudzveidības un gaisa 

piesārņojuma pārvaldībai, lai būtu 

iespējams atsevišķi un kopīgi izvērtēt 

ieguldījumu ietekmi uz galvenajiem dabas 

kapitāla, tostarp gaisa, ūdens, zemes un 

bioloģiskās daudzveidības, elementiem. 

_________________ _________________ 

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 14. 

decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 

vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 

groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 

Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 

17.12.2016., 1. lpp.). 

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 14. 

decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 

vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 

groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 

Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 

17.12.2016., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ieguldījumu projektiem, kas saņem 

ievērojamu Savienības atbalstu, it īpaši 

infrastruktūras jomā, būtu jāpiemēro 

ilgtspējības pārbaude saskaņā ar norādēm, 

kas Komisijai būtu jāizstrādā sadarbībā ar 

īstenošanas partneriem saskaņā ar 

programmu InvestEU un pareizi izmantojot 

kritērijus, kas paredzēti ar [Regulu par 

regulējuma izveidi, lai veicinātu 

ilgtspējīgus ieguldījumus], lai noteiktu, vai 

saimnieciskā darbība ir vides ziņā 

ilgtspējīga un saskaņota ar citām 

(12) Visiem ieguldījumu projektiem, kas 

saņem Savienības atbalstu, būtu jāpiemēro 

ilgtspējības pārbaude saskaņā ar norādēm 

atbilstoši ieguldījumu apmēram un 

veidam, kas Komisijai būtu jāizstrādā 

sadarbībā ar īstenošanas partneriem 

saskaņā ar programmu InvestEU un pareizi 

izmantojot kritērijus, kas paredzēti ar 

[Regulu par regulējuma izveidi, lai 

veicinātu ilgtspējīgus ieguldījumus], lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 

ziņā ilgtspējīga un saskaņota ar citām 
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Savienības programmām izstrādātajām 

norādēm. Šādās norādēs būtu jāietver 

atbilstīgi noteikumi, lai izvairītos no 

nepamatota administratīvā sloga. 

Savienības programmām izstrādātajām 

norādēm. Šādās norādēs būtu jāietver 

atbilstīgi noteikumi, lai izvairītos no 

nepamatota administratīvā sloga. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) EIB Vides un sociālās prakses 

rokasgrāmata, kas nodrošina EIB 

paziņojumā par vides un sociālajiem 

principiem un standartiem iekļautās 

politikas un principu darbības 

izskaidrojumu, varētu kalpot par atsauci, 

lai noteiktu un īstenotu vides un sociālās 

ilgtspējas pārbaudi nolūkā nodrošināt, ka 

visi finansēšanas pasākumi atbilst vides 

un sociālajiem standartiem. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Zems infrastruktūras ieguldījumu 

līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā 

mazināja Savienības spēju veicināt 

ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un 

konverģenci. Ievērojamiem ieguldījumiem 

Eiropas infrastruktūrā ir būtiska nozīme, lai 

sasniegtu Savienības ilgtspējības mērķus, 

tostarp 2030. gada mērķus enerģētikas un 

klimata jomā. Tādēļ atbalstam no fonda 

InvestEU vajadzētu būt vērstam uz 

ieguldījumiem transporta, enerģētikas, 

tostarp energoefektivitātes un atjaunojamās 

enerģijas, vides, klimata pārmaiņu, jūrlietu 

un digitālās infrastruktūras jomā. Lai 

maksimāli palielinātu Savienības finansiālā 

atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir 

lietderīgi veicināt racionalizētu 

(13) Zems infrastruktūras ieguldījumu 

līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā 

mazināja Savienības spēju veicināt 

ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un 

konverģenci. Ievērojamiem ieguldījumiem 

Eiropas infrastruktūrā ir būtiska nozīme, lai 

sasniegtu Savienības un tās dalībvalstu 

ilgtspējības mērķus, tostarp 2030. gada 

mērķus enerģētikas un klimata jomā, kā arī 

Parīzes nolīgumā pieņemtos mērķus. 

Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 

vajadzētu būt vērstam uz ieguldījumiem 

tīra transporta, enerģētikas, jo īpaši 

energoefektivitātes un atjaunojamās 

enerģijas, vides, klimata pārmaiņu, jūrlietu 

un digitālās infrastruktūras jomā, īpašu 

uzmanību veltot ieguldījumiem būtiskā 
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ieguldījumu procesu, kas nodrošina 

pamanāmību projektu plūsmai un 

saskaņotību starp attiecīgajām Savienības 

programmām. Paturot prātā draudus 

drošībai, ieguldījumu projektiem, kas 

saņem Savienības atbalstu, būtu jāņem vērā 

principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 

aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 

jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 

fondi, piemēram, Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds, kurš sniedz atbalstu 

drošības komponentiem ieguldījumiem 

publiskās vietās, transportā, enerģētikā un 

citā kritiskā infrastruktūrā. 

infrastruktūrā un sociālajā jomā saistībā 

ar to reģionu pārveidi, kas atrodas pārejas 

procesā. Šajā sakarā, ciktāl iespējams, 

būtu jācenšas panākt arī sinerģiju ar 

reģionāliem un valsts politikas mērķiem, 

piemēram, par azbesta izņemšanu no 

jumtiem, mājokļiem un augsnes. Lai 

maksimāli palielinātu Savienības finansiālā 

atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir 

lietderīgi veicināt racionalizētu 

ieguldījumu procesu, kas nodrošina 

pamanāmību projektu plūsmai un 

saskaņotību starp attiecīgajām Savienības 

programmām. Paturot prātā draudus 

drošībai, ieguldījumu projektiem, kas 

saņem Savienības atbalstu, būtu jāņem vērā 

principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 

aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 

jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 

fondi, piemēram, Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds, kurš sniedz atbalstu 

drošības komponentiem ieguldījumiem 

publiskās vietās, transportā, enerģētikā un 

citā kritiskā infrastruktūrā. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Kaut arī kopējais ieguldījumu 

līmenis Savienībā pieaug, ieguldījumi 

augstāka riska darbībās, piemēram, 

pētniecībā un inovācijā, joprojām ir 

nepietiekami. Tā rezultātā pašreizējais 

nepietiekamais ieguldījumu līmenis 

pētniecībā un inovācijā kaitē Savienības 

rūpniecības un ekonomikas konkurētspējai 

un tās iedzīvotāju dzīves kvalitātei. 

Fondam InvestEU būtu jānodrošina 

atbilstīgie finanšu produkti, kas aptvertu 

dažādus inovācijas cikla posmus un plašu 

ieinteresēto personu loku, jo īpaši lai varētu 

komerciālā mērogā Savienībā paplašināt un 

izvērst risinājumus nolūkā tos padarīt 

(14) Kaut arī kopējais ieguldījumu 

līmenis Savienībā pieaug, ieguldījumi 

augstāka riska darbībās, piemēram, 

pētniecībā un inovācijā, joprojām ir 

nepietiekami. Tā rezultātā pašreizējais 

nepietiekamais ieguldījumu līmenis 

pētniecībā un inovācijā kaitē Savienības 

rūpniecības un ekonomikas konkurētspējai, 

tās iedzīvotāju dzīves kvalitātei un klimata 

un enerģētikas mērķu sasniegšanai. 

Fondam InvestEU būtu jānodrošina 

atbilstīgie finanšu produkti, kas aptvertu 

dažādus inovācijas cikla posmus un plašu 

ieinteresēto personu loku, jo īpaši lai varētu 

komerciālā mērogā Savienībā paplašināt un 

izvērst risinājumus nolūkā tos padarīt 
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konkurētspējīgus pasaules tirgos. konkurētspējīgus pasaules tirgos. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Steidzami ir vajadzīgi ievērojami 

centieni veikt ieguldījumus digitālā 

pārveidē un sadalīt tās sniegtos ieguvumus 

visiem Savienības iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem. Spēcīgs digitālā vienotā 

tirgus stratēģijas politiskais satvars tagad 

būtu jāpapildina ar vienlīdz vērienīgu 

ieguldījumu, tostarp mākslīgajā intelektā. 

(15) Steidzami ir vajadzīgi ievērojami 

centieni veikt ieguldījumus digitālā 

pārveidē un sadalīt tās sniegtos ieguvumus 

visiem Savienības pilsētu un lauku 

iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Spēcīgs 

digitālā vienotā tirgus stratēģijas politiskais 

satvars tagad būtu jāpapildina ar vienlīdz 

vērienīgu ieguldījumu, tostarp mākslīgajā 

intelektā. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Maziem un vidējiem uzņēmumiem 

(MVU) ir būtiska nozīme Savienībā. 

Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un 

nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 

saskaras ar problēmām, cenšoties piekļūt 

finansējumam. Papildu sarežģījumus rada 

MVU vajadzība saglabāt konkurētspēju, 

iesaistoties digitalizācijā, 

internacionalizācijā un inovācijas darbībās 

un paaugstinot sava darbaspēka 

kvalifikāciju. Turklāt salīdzinājumā ar 

lielākiem uzņēmumiem tiem ir piekļuve 

ierobežotākam finansējuma avotu klāstam: 

tie parasti neemitē obligācijas, tiem ir tikai 

ierobežota piekļuve biržām vai lieliem 

institucionāliem ieguldītājiem. Grūtības 

piekļūt finansējumam ir vēl lielākas tiem 

MVU, kuru darbība ir vērsta uz 

nemateriāliem aktīviem. MVU Savienībā ir 

lielā mērā atkarīgi no bankām un parāda 

finansējuma, kas izpaužas kā banku kredīta 

(16) Maziem un vidējiem uzņēmumiem 

(MVU) ir būtiska nozīme Savienībā. 

Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un 

nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 

saskaras ar problēmām, cenšoties piekļūt 

finansējumam. Papildu sarežģījumus rada 

MVU vajadzība saglabāt konkurētspēju, 

iesaistoties digitalizācijā, 

internacionalizācijā un inovācijas darbībās 

un paaugstinot sava darbaspēka 

kvalifikāciju. Turklāt salīdzinājumā ar 

lielākiem uzņēmumiem tiem ir piekļuve 

ierobežotākam finansējuma avotu klāstam: 

tie parasti neemitē obligācijas, tiem ir tikai 

ierobežota piekļuve biržām vai lieliem 

institucionāliem ieguldītājiem. Grūtības 

piekļūt finansējumam ir vēl lielākas tiem 

MVU, kuru darbība ir vērsta uz 

nemateriāliem aktīviem. MVU Savienībā ir 

lielā mērā atkarīgi no bankām un parāda 

finansējuma, kas izpaužas kā banku kredīta 
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pārtēriņš, banku aizdevumi vai līzings. Ir 

jāatbalsta MVU, kuri saskaras ar 

minētajām problēmām, un jānodrošina 

vairāk diversificēti finansējuma avoti, lai 

palielinātu MVU spējas finansēt to izveidi, 

izaugsmi un attīstību un pastāvēt 

ekonomikas lejupslīdes apstākļos un lai 

padarītu ekonomiku un finanšu sistēmu 

noturīgāku ekonomikas lejupslīdes vai 

satricinājumu laikā. Tas arī papildina jau 

īstenotās iniciatīvas saistībā ar kapitāla 

tirgu savienību. Fondam InvestEU būtu 

jāsniedz iespēja pievērsties konkrētiem 

mērķorientētākiem finanšu produktiem. 

pārtēriņš, banku aizdevumi vai līzings. Ir 

jāatbalsta MVU, kuri saskaras ar 

minētajām problēmām, vienkāršojot 

finansējuma pieejamību un nodrošinot 

diversificētākus finansējuma avotus, lai 

palielinātu MVU spējas finansēt to izveidi, 

izaugsmi un attīstību un pastāvēt 

ekonomikas lejupslīdes apstākļos un lai 

padarītu ekonomiku un finanšu sistēmu 

noturīgāku ekonomikas lejupslīdes vai 

satricinājumu laikā. Tas arī papildina jau 

īstenotās iniciatīvas saistībā ar kapitāla 

tirgu savienību. Tādām programmām kā 

COSME un “Apvārsnis 2020” ir bijusi 

svarīga nozīme MVU darbībā, jo tās 

atviegloja finansējuma pieejamību visos 

minēto uzņēmumu darbības posmos, un, 

pateicoties ESIF dalībai šajā procesā, 

MVU doto iespēju varēja ātri izmantot. 
Fondam InvestEU būtu jāsniedz iespēja 

pievērsties konkrētiem mērķorientētākiem 

finanšu produktiem. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Fondam InvestEU vajadzētu būt 

atvērtam pret iemaksām, ko veic trešās 

valstis, kas ir Eiropas Brīvās tirdzniecības 

asociācijas locekles, valstis, kas 

pievienojas, kandidātvalstis un potenciālās 

kandidātvalstis, valstis, uz kurām attiecas 

Eiropas kaimiņattiecību politika, un citas 

valstis, saskaņā ar nosacījumiem, kas 

paredzēti starp Eiropas Savienību un 

minētajām valstīm. Tam būtu jāļauj 

vajadzības gadījumā turpināt sadarbību ar 

attiecīgajām valstīm, jo īpaši pētniecības 

un inovācijas, kā arī MVU jomā. 

(21) Saskaņā ar tiem pašiem 

noteikumiem un regulējumu Fondam 

InvestEU vajadzētu būt atvērtam pret 

iemaksām, ko veic trešās valstis, kas ir 

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 

locekles, valstis, kas pievienojas, 

kandidātvalstis un potenciālās 

kandidātvalstis, valstis, uz kurām attiecas 

Eiropas kaimiņattiecību politika, un citas 

valstis, saskaņā ar nosacījumiem, kas 

paredzēti starp Eiropas Savienību un 

minētajām valstīm. Tam būtu jāļauj 

vajadzības gadījumā turpināt sadarbību ar 

attiecīgajām valstīm, jo īpaši pētniecības 

un inovācijas, kā arī MVU jomā. 

 

Grozījums Nr.  17 



 

PE627.571v02-00 14/37 AD\1168940LV.docx 

LV 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Investīciju komitejai, kurā darbojas 

neatkarīgi eksperti, būtu jāizdara 

secinājumi par atbalsta piešķiršanu no ES 

garantijas finansēšanas un ieguldījumu 

darbībām, kas atbilst atbalsttiesīguma 

kritērijiem, tādējādi nodrošinot ārējas 

zināšanas ieguldījumu novērtējumos, kas 

saistīti ar projektiem. Investīciju komitejai 

vajadzētu būt dažādiem sastāviem, lai 

labāk aptvertu dažādas politikas jomas un 

nozares. 

(28) Investīciju komitejai, kurā darbojas 

neatkarīgi eksperti, būtu jāizdara 

secinājumi par atbalsta piešķiršanu no ES 

garantijas finansēšanas un ieguldījumu 

darbībām, kas atbilst atbalsttiesīguma 

kritērijiem, tādējādi nodrošinot ārējas 

zināšanas ieguldījumu novērtējumos, kas 

saistīti ar projektiem. Investīciju komitejai 

vajadzētu būt dažādiem sastāviem, lai 

labāk aptvertu dažādas politikas jomas un 

nozares, bet tajā vienmēr vajadzētu būt 

ekspertiem jautājumos par pāreju uz 

oglekļa nulles emisijas ekonomiku. 

Investīciju komitejā būtu jāiesaista arī 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Izvēloties īstenošanas partnerus 

fonda InvestEU izvēršanai, Komisijai būtu 

jāapsver darījumu partnera spēja sasniegt 

fonda InvestEU mērķus un ieguldīt pašu 

resursus, lai nodrošinātu pienācīgu 

ģeogrāfisko pārklājumu un dažādošanu, 

piesaistītu privātos ieguldītājus un 

nodrošinātu pietiekamu riska 

diversifikāciju, kā arī jaunus risinājumus, 

lai novērstu tirgus nepilnības un 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas. Ņemot vērā Eiropas Investīciju 

bankas (EIB) grupas lomu, kas paredzēta 

Līgumos, tās spēju darboties visās 

dalībvalstīs un tās iegūto pieredzi attiecībā 

uz pašreizējiem finanšu instrumentiem un 

ESIF, tā joprojām būtu jāuzskata par 

privileģētu īstenošanas partneri fonda 

InvestEU ES nodalījuma ietvaros. Turklāt 

EIB grupai, valsts attīstību veicinošām 

(29) Izvēloties īstenošanas partnerus 

fonda InvestEU izvēršanai, Komisijai būtu 

jāapsver darījumu partnera spēja sasniegt 

fonda InvestEU mērķus un ieguldīt pašu 

resursus, lai nodrošinātu pienācīgu 

ģeogrāfisko pārklājumu un dažādošanu, 

piesaistītu privātos ieguldītājus un 

nodrošinātu pietiekamu riska 

diversifikāciju, kā arī jaunus risinājumus, 

lai novērstu tirgus nepilnības un 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas. Ņemot vērā Eiropas Investīciju 

bankas (EIB) grupas lomu, kas paredzēta 

Līgumos, tās spēju darboties visās 

dalībvalstīs un tās iegūto pieredzi attiecībā 

uz pašreizējiem finanšu instrumentiem un 

ESIF, tā joprojām būtu jāuzskata par 

privileģētu īstenošanas partneri fonda 

InvestEU ES nodalījuma ietvaros. Turklāt 

EIB grupai, valsts vai reģionālo attīstību 
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bankām vai iestādēm vajadzētu būt 

spējīgām piedāvāt papildinošu finanšu 

produktu klāstu, ņemot vērā, ka to pieredze 

un spējas reģionālā līmenī varētu būt 

izdevīgas, lai maksimāli palielinātu 

publisko līdzekļu ietekmi uz Savienības 

teritoriju. Turklāt vajadzētu būt iespējai, ka 

citas starptautiskas finanšu iestādes ir tās 

īstenošanas partneri, jo īpaši gadījumos, 

kad tām ir salīdzinošas priekšrocības īpašu 

zināšanu un pieredzes ziņā konkrētās 

dalībvalstīs. Vajadzētu būt arī iespējai 

citiem subjektiem, kas atbilst Finanšu 

regulā noteiktajiem kritērijiem, darboties 

kā īstenošanas partneriem. 

veicinošām bankām vai iestādēm vajadzētu 

būt spējīgām piedāvāt papildinošu finanšu 

produktu klāstu, ņemot vērā, ka to pieredze 

un spējas reģionālā līmenī varētu būt 

izdevīgas, lai maksimāli palielinātu 

publisko līdzekļu ietekmi uz Savienības 

teritoriju. Turklāt vajadzētu būt iespējai, ka 

citas starptautiskas finanšu iestādes ir tās 

īstenošanas partneri, jo īpaši gadījumos, 

kad tām ir salīdzinošas priekšrocības īpašu 

zināšanu un pieredzes ziņā konkrētās 

dalībvalstīs. Vajadzētu būt arī iespējai 

citiem subjektiem, kas atbilst Finanšu 

regulā noteiktajiem kritērijiem, darboties 

kā īstenošanas partneriem. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

44. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(44) Trešās valstis, kas ir Eiropas 

Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, 

Savienības programmās var piedalīties 

sadarbības ietvaros, kura izveidota saskaņā 

ar EEZ līgumu, kas paredz programmu 

īstenošanu, pieņemot lēmumu saskaņā ar 

minēto līgumu. Trešās valstis var 

piedalīties, arī pamatojoties uz citiem 

juridiskajiem aktiem. Šajā regulā būtu 

jāievieš īpašs noteikums, lai atbildīgajam 

kredītrīkotājam, Eiropas Birojam krāpšanas 

apkarošanai (OLAF), Eiropas Revīzijas 

palātai piešķirtu vajadzīgās tiesības un 

piekļuvi, lai tie varētu pilnīgi īstenot savu 

attiecīgo kompetenci. 

(44) Saskaņā ar visiem individuālo 

programmu noteikumiem un regulējumu 

trešās valstis, kas ir Eiropas Ekonomikas 

zonas (EEZ) dalībvalstis, Savienības 

programmās var piedalīties sadarbības 

ietvaros, kura izveidota saskaņā ar EEZ 

līgumu, kas paredz programmu īstenošanu, 

pieņemot lēmumu saskaņā ar minēto 

līgumu. Trešās valstis var piedalīties, arī 

pamatojoties uz citiem juridiskajiem 

aktiem. Šajā regulā būtu jāievieš īpašs 

noteikums, lai atbildīgajam 

kredītrīkotājam, Eiropas Birojam krāpšanas 

apkarošanai (OLAF), Eiropas Revīzijas 

palātai piešķirtu vajadzīgās tiesības un 

piekļuvi, lai tie varētu pilnīgi īstenot savu 

attiecīgo kompetenci. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

46. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(46) Lai nebūtiskos šīs regulas 

elementus papildinātu ar ieguldījumu 

pamatnostādnēm, kuras finansēšanas un 

ieguldījumu darbībām būtu jāievēro, lai ātri 

un elastīgi pielāgotu darbības rādītājus un 

koriģētu nodrošinājuma likmi, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 

saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz 

ieguldījumu pamatnostādņu izstrādāšanu 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām 

saskaņā ar dažādām politikas sadaļām, šīs 

regulas III pielikuma grozīšanu, lai 

pārskatītu vai papildinātu rādītājus, un 

nodrošinājuma likmes korekcijām. Ir īpaši 

būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 

darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 

tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās 

apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 

principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 

deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 

vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 

Padome visus dokumentus saņem 

vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 

minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 

piekļuve Komisijas ekspertu grupu 

sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 

sagatavošana. 

(46) Lai nebūtiskos šīs regulas 

elementus papildinātu ar norādījumiem 

par to, kā projektu izstrādātājiem, kas 

pieprasa finansējumu, vajadzētu sniegt 

pienācīgu informāciju par plānoto 

finanšu un ieguldījumu darbību ilgtspēju 

klimata, vides un sociālajā ziņā, un ar 

ieguldījumu pamatnostādnēm, kuras 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām būtu 

jāievēro, lai ātri un elastīgi pielāgotu 

darbības rādītājus un koriģētu 

nodrošinājuma likmi, būtu jādeleģē 

Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 

ar LESD 290. pantu attiecībā uz 

ieguldījumu pamatnostādņu izstrādāšanu 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām 

saskaņā ar dažādām politikas sadaļām, šīs 

regulas III pielikuma grozīšanu, lai 

pārskatītu vai papildinātu rādītājus, un 

nodrošinājuma likmes korekcijām. Ir īpaši 

būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 

darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 

tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās 

apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 

principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 

deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 

vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 

Padome visus dokumentus saņem 

vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 

minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 

piekļuve Komisijas ekspertu grupu 

sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 

sagatavošana. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

47.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (47a) Būtu jāuzsver, ka nepieciešama 

stingra koordinācija starp dažādiem 
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finanšu instrumentu veidiem, lai novērstu 

dublēšanos un panāktu līdzsvaru starp 

reģioniem. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) “jaunuzņēmums” ir uzņēmums, 

kura darbība bieži ir balstīta uz 

tehnoloģijām un kurā parasti strauja 

izaugsme tiek apvienota ar izteiktu 

paļāvību uz inovatīviem ražojumiem, 

procesiem un finansējumu, galveno 

uzmanību veltot jaunu tehnoloģiju 

izstrādei un inovatīvu uzņēmējdarbības 

modeļu, bieži arī sadarbības platformu, 

plašai izmantošanai; 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Savienības ekonomikas stabilitāti 

un izaugsmi; 

(b) Savienības ekonomikas stabilitāti 

un izaugsmi, tostarp klimata pārmaiņu 

seku mazināšanu un pielāgošanos tām, kā 

arī pāreju uz aprites ekonomiku; 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) atbalstīt finansēšanas un 

ieguldījumu darbības pētniecības, 

(b) atbalstīt finansēšanas un 

ieguldījumu darbības pētniecības, 

inovācijas un digitalizācijas jomā; cita 
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inovācijas un digitalizācijas jomā; starpā nodrošināt savlaicīgu pāreju uz 

mazoglekļa un aprites ekonomiku;  

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) paplašināt MVU un pienācīgi 

pamatotos gadījumos mazu vidējas 

kapitalizācijas sabiedrību piekļuvi 

finansējumam un tā pieejamību; 

(c) paplašināt un atvieglot MVU un 

pienācīgi pamatotos gadījumos mazu 

vidējas kapitalizācijas sabiedrību piekļuvi 

finansējumam un tā pieejamību; 

 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. daļa – ieaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Fonda InvestEU ES nodalījums, kas minēts 

8. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un katra 

politikas sadaļa, kas minēta 7. panta 1. 

punktā, var saņemt iemaksas no šādām 

trešām valstīm, lai būtu līdzdalīga 

konkrētos finanšu produktos saskaņā ar 

[Finanšu regulas] [218. panta 2. punktu]: 

Saskaņā ar visiem individuālo 

programmu noteikumiem un regulējumu 

Fonda InvestEU ES nodalījums, kas minēts 

8. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un katra 

politikas sadaļa, kas minēta 7. panta 1. 

punktā, var saņemt iemaksas no šādām 

trešām valstīm, lai būtu līdzdalīga 

konkrētos finanšu produktos saskaņā ar 

[Finanšu regulas] [218. panta 2. punktu]: 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Fonds InvestEU darbojas, 

izmantojot šādas četras politikas sadaļas, 

kas novērš tirgus nepilnības vai 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

1. Fonds InvestEU darbojas, 

izmantojot šādas četras politikas sadaļas, 

kas novērš tirgus nepilnības vai 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 
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situācijas to konkrētajā darbības jomā: situācijas to konkrētajā darbības jomā: 

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 

sadaļa: ietver ilgtspējīgus ieguldījumus 

tādās jomās kā transports, enerģētika, 

digitālā savienojamība, izejvielu piegāde 

un pārstrāde, kosmoss, okeāni un ūdens, 

atkritumi, dabas un cita vides 

infrastruktūra, iekārtas, mobilie aktīvi un 

inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas 

veicina Savienības mērķu īstenošanu 
vides vai sociālās ilgtspējības jomā vai 

abās minētajās jomās vai kas atbilst 
Savienības standartiem vides vai sociālās 

ilgtspējības jomā; 

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 

sadaļa: ietver ekoloģiski, ekonomiski un 

sociāli ilgtspējīgus ieguldījumus tādās 

jomās kā transports, tīra enerģija, jo īpaši 

atjaunojamo energoresursu plašāka 

izmantošana, ieguldījumi 

energoefektivitātē, starpsavienojumu 

līmeņu uzlabošana, digitālā savienojamība 

un pārklājums, jo īpaši lauku apvidos, 

izejvielu piegāde un pārstrāde, kosmoss, 

okeāni un ūdens, atkritumi, dabas un cita 

vides infrastruktūra, iekārtas, rūpniecības 

dekarbonizācija, pamesto rūpniecības 

teritoriju atveseļošana, mobilie aktīvi un 

inovatīvu tehnoloģiju ieviešana; šādi 

ieguldījumi vismaz atbilst Savienības 
vides vai sociālās ilgtspējības standartiem 

un attiecīgā gadījumā veicina Savienības 

mērķu īstenošanavides vai sociālās 

ilgtspējības jomā, piemēram resursu 

efektīvu izmantošanu, vai abās minētajās 

jomās; 

b) pētniecības, inovācijas un 

digitalizācijas sadaļa: ietver pētniecības un 

inovācijas darbības, pētniecības rezultātu 

tālāknodošanu tirgum, inovatīvu 

risinājumu demonstrēšanu un izvēršanu un 

atbalstu inovatīvu uzņēmumu, kas nav 

MVU, izaugsmei, kā arī Savienības 

rūpniecības digitalizāciju; 

b) pētniecības, inovācijas un 

digitalizācijas sadaļa: ietver pētniecības un 

inovācijas darbības, pētniecības rezultātu 

tālāknodošanu tirgum, inovatīvu 

risinājumu demonstrēšanu un izvēršanu un 

atbalstu inovatīviem uzņēmumiem, tostarp 

MVU, un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības 

iespējas, kā arī Savienības rūpniecības 

digitalizāciju; 

c) MVU politikas sadaļa: MVU un 

pienācīgi pamatotos gadījumos mazu 

vidējas kapitalizācijas sabiedrību piekļuve 

finansējumam un tā pieejamība; 

c) MVU politikas sadaļa: MVU un 

pienācīgi pamatotos gadījumos mazu 

vidējas kapitalizācijas sabiedrību atvieglota 

piekļuve finansējumam un tā pieejamība; 

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 

sadaļa: ietver mikrofinansēšanu, sociālās 

uzņēmējdarbības finansēšanu un sociālo 

ekonomiku; prasmes, izglītību, apmācību 

un saistītos pakalpojumus; sociālo 

infrastruktūru (tostarp sociālos un studentu 

mājokļus); sociālo inovāciju; veselības 

aprūpi un ilgtermiņa aprūpi; iekļautību un 

pieejamību, kultūras darbības ar sociālu 

mērķi; neaizsargāto cilvēku, tostarp trešo 

valstu valstspiederīgo, integrāciju. 

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 

sadaļa: ietver mikrofinansēšanu, sociālās 

uzņēmējdarbības finansēšanu, sieviešu 

uzņēmējdarbību un sociālo ekonomiku; 

prasmes, izglītību, apmācību un saistītos 

pakalpojumus, tostarp darbinieku 

pārkvalificēšanu, kvalifikācijas celšanu 

un pārcelšanu darbā reģionos, kurus 

skārusi rūpniecības pārstrukturēšana 

saistībā ar pāreju uz mazoglekļa 

ekonomiku; sociālo infrastruktūru (tostarp 
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sociālos un studentu mājokļus); sociālo 

inovāciju; veselības aprūpi un ilgtermiņa 

aprūpi; iekļautību un pieejamību, kultūras 

darbības ar sociālu mērķi; neaizsargāto 

cilvēku, tostarp trešo valstu 

valstspiederīgo, integrāciju. 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Finansēšanas un ieguldījumu 

darbībām saskaņā ar ilgtspējīgas 

infrastruktūras politikas sadaļu, kas 

minēta 1. punkta a) apakšpunktā, piemēro 

pārbaudes klimata, vides un sociālās 

ilgtspējības jomā, lai līdz minimumam 

samazinātu negatīvo ietekmi un maksimāli 

palielinātu ieguvumus klimata, vides un 

sociālās dimensijas jomā. Šajā nolūkā 

projektu virzītāji, kuri lūdz finansējumu, 

iesniedz pietiekamu informāciju, 

pamatojoties uz norādēm, kas Komisijai ir 

jāizstrādā. Projektus, kas nepārsniedz 

konkrētu lielumu, kas ir definēts norādēs, 

atbrīvo no minētajām pārbaudēm. 

3. Ja finansēšanas un ieguldījumu 

darbībām saskaņā ar politikas sadaļām, kas 

minētas 1. punkta a), b), c) un d) 

apakšpunktā, ir ietekme uz vidi un 

klimatu, piemēro pārbaudes klimata, vides 

un sociālās ilgtspējības jomā, izmantojot 

minimālās ilgtspējas robežvērtības, lai 

maksimāli palielinātu resursu efektīvu 

izmantošanu, nodrošinātu pielāgošanos 

aprites ekonomikas principiem un līdz 

minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 

un maksimāli palielinātu ieguvumus 

klimata, vides un sociālās dimensijās. Šajā 

nolūkā projektu virzītāji, kuri lūdz 

finansējumu, iesniedz pietiekamu 

informāciju, pamatojoties uz norādēm, kas 

Komisijai ir jāizstrādā saskaņā ar 6. 

punktu. 

Komisijas norādes ļauj: Komisijas norādes ļauj: 

 - a) nodrošināt atbilstību Savienības 

vides politikai un standartiem; 

a) attiecībā uz pielāgošanos klimata 

pārmaiņām – nodrošināt noturību pret 

iespējamām nelabvēlīgām klimata 

pārmaiņu sekām, veicot novērtējumu par 

neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un 

riska novērtējumu, tostarp attiecīgus 

pielāgošanās pasākumus, un attiecībā uz 

seku mazināšanu – izmaksu un ieguvumu 

analīzē iekļaut siltumnīcefekta gāzu 

emisiju izmaksas un klimata pārmaiņu seku 

mazināšanas pasākumu pozitīvo ietekmi; 

a) attiecībā uz pielāgošanos klimata 

pārmaiņām – nodrošināt noturību pret 

iespējamām nelabvēlīgām klimata 

pārmaiņu sekām, veicot novērtējumu par 

neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un 

riska novērtējumu, tostarp attiecīgus 

pielāgošanās pasākumus, un attiecībā uz 

seku mazināšanu – izmaksu un ieguvumu 

analīzē iekļaut siltumnīcefekta gāzu 

emisiju izmaksas un klimata pārmaiņu seku 

mazināšanas pasākumu pozitīvo ietekmi; 

b) atskaitīties par konsolidētu projekta b) atskaitīties par konsolidētu projekta 
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ietekmi attiecībā uz dabas kapitāla 

galvenajām sastāvdaļām, kas attiecas uz 

gaisu, ūdeni, zemi un bioloģisko 

daudzveidību; 

ietekmi attiecībā uz dabas kapitāla 

galvenajām sastāvdaļām, kas attiecas uz 

gaisu, ūdeni, zemi un bioloģisko 

daudzveidību; 

c) aplēst ietekmi uz konkrētu teritoriju 

vai iedzīvotāju sociālo iekļaušanu. 

c) aplēst ietekmi uz konkrētu teritoriju 

vai iedzīvotāju sociālo iekļaušanu. 

 ca) pārtraukt atbalstu projektiem, kas 

ir pretrunā Savienības vidēja termiņa un 

ilgtermiņa klimata un enerģētikas 

mērķiem, Parīzes nolīguma mērķiem un 

rada ievērojamas siltumnīcefekta gāzu 

emisijas; 

 cb) pārtraukt atbalstu jebkādai fosilās 

degvielas infrastruktūrai, kas saistīta ar 

fosilo degvielu ražošanu, pārstrādi, 

pārvadi, sadali, uzglabāšanu vai 

sadedzināšanu; 

Grozījums Nr.  29 

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. Vismaz 40 % no ieguldījumiem, 

kas tiek veikti saskaņā ar InvestEU, palīdz 

sasniegt Savienības mērķus klimata jomā.  

 Īstenošanas partneri nosaka, ka vismaz 

55 % un 10 % ieguldījumu saskaņā ar 

ilgtspējīgas infrastruktūras politikas sadaļu 

veicina Savienības mērķu īstenošanu 

attiecīgi klimata un vides jomā. 

 Skaidri atbilstības kritēriji un uzticama un 

pārredzama uzraudzības metode ir sīkāk 

izklāstīti ieguldījumu pamatnostādnēs, 

kas pieņemtas saskaņā ar šī panta 6. 

punktu. Minētajās pamatnostādnēs 

izklāsta arī metodiku, ar kuru novērtē, cik 

lielā mērā sociālie ieguldījumi, kuru 

mērķis ir palīdzēt oglekļietilpīgiem 

reģioniem, kas ir pārejas posmā, veicina 

pirmajos divos apakšpunktos minēto 

robežvērtību ievērošanu. 
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Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai 

definētu ieguldījumu pamatnostādnes 

katrai politikas sadaļai. 

6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu 

attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, 

definējot ieguldījumu pamatnostādnes 

katrai 1. punktā minētajai politikas 

sadaļai. Nosakot minētās ieguldījumu 

pamatnostādnes, Komisija sadarbojas ar 

īstenošanas partneriem saskaņā ar 

InvestEU programmu.  

 Komisija tāpat tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu 

attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, 

nosakot 3. punktā minētās norādes. 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai 

— pēc konsultācijas saņemšanas no 

konsultatīvās padomes —noteiktu tirgus 

nepilnības un nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas, kas minētas 1. 

punktā. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) atklātās tirgus nepilnības un 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas, kuras būtu jārisina ar 

finansētajām darbībām; 
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Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija ir pārstāvēta abos 

konsultatīvās padomes sastāvos. 

3. Komisija ir pārstāvēta abos 

konsultatīvās padomes sastāvos. Eiropas 

Parlaments ieceļ neatkarīgu ekspertu, kas 

ir īstenošanas partneru konsultatīvās 

padomes loceklis. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 5. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 iia) sniedz konsultācijas par 

ieguldījumu un projektu atbilstību; 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 5.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Konsultatīvās padomes sanāksmju 

protokoli tiek darīti publiski pieejami īpaši 

tam paredzētā tīmekļa vietnē. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija apstiprina, vai īstenošanas 

partneru ierosinātās finansēšanas un 

ieguldījumu darbības atbilst Savienības 

3. Komisija apstiprina, vai īstenošanas 

partneru ierosinātās finansēšanas un 

ieguldījumu darbības atbilst Savienības 
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tiesību aktiem un politikas nostādnēm. tiesību aktiem un politikas nostādnēm un 

vai tos uzskata par atbilstošiem 7. panta 

5. punktā minētajiem mērķiem. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 4. punkts – 3. daļa – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) Savienības vides standartu 

ievērošanu; 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 4. punkts – 3. daļa – cb apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (cb) atbilstību Enerģētikas savienības 

principam „energoefektivitāte pirmajā 

vietā”; 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 4. punkts – 3. daļa – cc apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (cc) to, vai ar ierosināto darbību novērš 

atklātos tirgus trūkumus vai nepietiekami 

optimālas ieguldījumu situācijas. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 5. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Rezultātu pārskats ir publiski pieejams pēc 

tam, kad attiecīgā gadījumā parakstīta 

Rezultātu pārskats ir publiski pieejams 

pirms ieguldījumu darbības 
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finansēšanas vai ieguldījumu darbība vai 

apakšprojekts. Publikācijā neiekļauj 

sensitīvu komercinformāciju vai personas 

datus, kas nav atklājami saskaņā ar 

Savienības datu aizsardzības noteikumiem. 

apstiprināšanas. Publikācijā neiekļauj 

sensitīvu komercinformāciju vai personas 

datus, kas nav atklājami saskaņā ar 

Savienības datu aizsardzības noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. InvestEU portālu izveido Komisija. 

Tas ir viegli pieejama un vienkārši 

lietojama projektu datubāze, kas sniedz 

būtisku informāciju par katru projektu. 

1. InvestEU portālu izveido Komisija. 

Tas tiek pienācīgi popularizēts, ir viegli 

pieejama un vienkārši lietojama projektu 

datubāze, kas sniedz būtisku informāciju 

par katru projektu. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija ziņo par programmas 

InvestEU īstenošanu saskaņā ar [Finanšu 

regulas] [241. un 250. pantu]. Šajā nolūkā 

īstenošanas partneri katru gadu sniedz 

vajadzīgo informāciju, lai Komisija varētu 

izpildīt savus ziņošanas pienākumus. 

4. Komisija ziņo par programmas 

InvestEU īstenošanu saskaņā ar [Finanšu 

regulas] [241. un 250. pantu]. Šajā nolūkā 

īstenošanas partneri katru gadu sniedz 

vajadzīgo informāciju, lai Komisija varētu 

izpildīt savus ziņošanas pienākumus. Pildot 

savus ikgadējos ziņošanas pienākumus, 

Komisija katru gadu veic analīzi par 

daudzgadu konsolidāciju, lai noteiktu, vai 

izdevumi klimata jomā ir pietiekami, lai 

sasniegtu noteiktos klimata un vides 

iekļaušanas mērķus, kas minēti 7. panta 

5. punktā. Komisija informē par klimata 

pārmaiņu mērķiem sniegto atbalstu, 

nošķirot pasākumus klimata pārmaiņu 

mazināšanai un attiecībā uz pielāgošanos 

tām, kā arī sniedz informāciju par 

attiecīgo finanšu instrumentu devumu 

klimata jomā un dara šo informāciju 

publiski pieejamu. 
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Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ES garantiju, maksājumus un līdzekļu 

atgūšanu saskaņā ar to, un darbības 

saskaņā ar programmu InvestEU revidē 

Revīzijas palāta. [18 mēnešus pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā] izdod īpašu 

Revīzijas palātas ziņojumu. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. enerģētikas nozares attīstība 

saskaņā ar Enerģētikas savienības 

prioritātēm, tostarp energoapgādes drošību, 

un saistībām saskaņā ar Ilgtspējīgas 

attīstības programmu 2030. gadam un 

Parīzes nolīgumu, jo īpaši veicot šādus 

pasākumus: 

1. enerģētikas nozares — izslēdzot 

darbības, kas saistītas ar fosilā kurināmā 

ražošanu, pārstrādi, pārvadi, sadali, 

uzglabāšanu vai sadedzināšanu, — 

attīstība saskaņā ar Enerģētikas savienības 

prioritātēm, tostarp energoapgādes drošību, 

un saistībām saskaņā ar Ilgtspējīgas 

attīstības programmu 2030. gadam un 

Parīzes nolīgumu, jo īpaši veicot šādus 

pasākumus: 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) tīru un ilgtspējīgu atjaunojamu 

energoresursu ražošanas, piegādes vai 

izmantošanas paplašināšana; 

(a) tīru un ilgtspējīgu atjaunojamu 

energoresursu ražošanas, piegādes, 

uzglabāšanas vai izmantošanas 

paplašināšana; 

 

Grozījums Nr.  46 
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Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) ilgtspējīgas enerģijas 

infrastruktūras (pārvades un sadales 

līmenis, uzglabāšanas tehnoloģijas) 

izveide, pilnveidošana un modernizācija; 

(c) ilgtspējīgas enerģijas 

infrastruktūras (pārvades un sadales 

līmenis, uzglabāšanas tehnoloģijas) 

izveide, pilnveidošana un modernizācija, 

kā arī inovatīvu siltumenerģijas piegādes 

sistēmu un kombinētas  siltumenerģijas 

un elektroenerģijas ražošanas izstrādi; 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) sintētiskas degvielas izstrādāšana, 

izmantojot atjaunojamus/ oglekļa ziņā 

neitrālus avotus, un tās piegāde; 

alternatīvas degvielas;  

(d) sintētiskas degvielas izstrādāšana, 

izmantojot atjaunojamus/ oglekļa ziņā 

neitrālus, nefosilus avotus, un tās piegāde; 

alternatīvas degvielas; 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) atbalsts reģioniem, kuri atrodas 

pārejas procesā, ņemot vērā Savienības 

klimata politikas mērķus, jo īpaši 

kalnrūpniecības reģioniem; 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (eb) vietējā un reģionālā atjaunojamās 

enerģijas ražošana, jo īpaši iesaistot 
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energokopienas. 

Pamatojums 

Eiropas Parlaments REDII regulā ieviesa vietējo atjaunojamās enerģijas ražošanu, iesaistot 

energokopienas, un tas bija svarīgs papildinājums. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) dzelzceļa infrastruktūra, citi 

dzelzceļa projekti un jūras ostas; 

(d) dzelzceļa infrastruktūra, citi 

dzelzceļa projekti, iekšzemes ūdensceļu 

infrastruktūra un jūras ostas; 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) alternatīvu degvielu infrastruktūra, 

tostarp elektriskās uzlādes infrastruktūra. 

(e) alternatīvu dzinējsistēmu 

infrastruktūra, tostarp elektriskās uzlādes 

infrastruktūra. 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) jaunās paaudzes akumulatoru 

izstrāde rūpniecības un elektromobilitātes 

lietojumiem, tostarp kuģniecībā un 

aviācijā; 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 



 

AD\1168940LV.docx 29/37 PE627.571v02-00 

 LV 

II pielikums – 1. daļa – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (eb) moderno biodegvielu ražošanas un 

izmantošanas infrastruktūra; 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 2. punkts – ec apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ec) ūdeņraža mobilitātei vajadzīgā 

uzpildes infrastruktūra. 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ūdens, tostarp piegāde un sanitārija, 

kā arī piekrastes infrastruktūra un cita, ar 

ūdens resursiem saistīta zaļā infrastruktūra; 

(a) ūdens, tostarp piegāde un sanitārija, 

kā arī piekrastes un salu infrastruktūra un 

cita, ar ūdens resursiem saistīta zaļā 

infrastruktūra; 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) programmas, projekti un 

iniciatīvas tādās jomās kā azbesta 

izņemšana no jumtiem, mājokļiem un 

augsnes, jo īpaši apvienojumā ar 

atjaunojamās enerģijas un CO2 

samazināšanas mērķiem dalībvalstīs un 

reģionos; 
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Pamatojums 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta aicinājumu, kas pausts 2013. gada 30. janvāra ziņojumā par 

azbesta radītu arodveselības apdraudējumu un izredzēm pilnībā izņemt visu atlikušo azbestu. 

Sal. rakstiskās atbildes, ko 2018. gada 10. aprīlī Komisijas vārdā iesniedza M. Thyssen, E-

000862/2018. 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 3. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) ilgtspējīga pilsētu, lauku un 

piekrastes attīstība; 

(e) ilgtspējīga pilsētu, lauku, piekrastes 

un salu attīstība; 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 3. punkts – g apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(g) projekti un uzņēmumi, kas īsteno 

aprites ekonomiku, integrējot resursu 

efektivitātes aspektus ražošanā un produktu 

aprites ciklā, tostarp ilgtspējīgu primāro un 

otrreizējo izejvielu piegāde; 

(g) projekti un uzņēmumi, kas īsteno 

aprites ekonomiku, integrējot resursu 

efektivitātes aspektus ražošanā un produktu 

aprites ciklā, tostarp ilgtspējīgu primāro un 

otrreizējo izejvielu piegāde, kā arī 

iespējamā otrreizējā izmantošana un 

reciklēšana; 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 3. punkts – ha apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ha) projekti, ar kuriem ievieš 

inovatīvas oglekļa uztveršanas un 

izmantošanas tehnoloģijas; 

 

Grozījums Nr.  60 
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Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 3. punkts – hb apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (hb) rezistence pret antimikrobiāliem 

līdzekļiem un jo īpaši antibiotiku 

lietošanas samazināšana cilvēkiem un 

dzīvniekiem, piemērojot pieejas “Viena 

veselība” profilaktiskos pasākumus; 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 3. punkts – hc apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (hc) enerģijas ražošanas un 

izplatīšanas ķēdes dekarbonizācija. 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Ķīmiski bīstamu produktu 

aizstāšanas ar ilgtspējīgākām 

alternatīvām veicināšana. 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Digitālās savienojamības 

infrastruktūru attīstība, jo īpaši, izmantojot 

projektus, kas atbalsta ļoti veiktspējīgu 

digitālo tīklu izveidi. 

4. Digitālās savienojamības 

infrastruktūru attīstība, jo īpaši, izmantojot 

projektus, kas atbalsta ļoti veiktspējīgu 

digitālo tīklu izveidi pilsētu un lauku 

teritorijās. 
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Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) korporatīvie projekti; (b) pētniecības un inovācijas procesi, 

tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp 

uzņēmumiem, kuru darbība vērsta uz 

jauno mazoglekļa ekonomiku, noturību 

pret klimata pārmaiņām un pielāgošanos 

tām, kā arī uz aprites ekonomiku; 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 5. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) jauni efektīvi veselības aprūpes 

produkti, tostarp zāles, medicīniskas ierīces 

un uzlabotas terapijas zāles. 

(f) jauni efektīvi veselības aprūpes 

produkti, tostarp zāles, medicīniskas 

ierīces, e-veselība un uzlabotas terapijas 

zāles. 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) mikrofinansēšana, sociālo 

uzņēmumu finansēšana un sociālā 

ekonomika; 

(a) mikrofinansēšana, sociālo 

uzņēmumu finansēšana, sieviešu 

uzņēmējdarbība un sociālā ekonomika; 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 11. punkts – ia apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ia) darbinieku pārkvalificēšana un 

kvalifikācijas celšana, izglītošana un 
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darba meklēšanas iniciatīvas reģionos, 

kuri ir pakļauti oglekļietilpīgai 

ekonomikai un kurus ir ietekmējusi 

strukturālā pāreja uz mazoglekļa 

ekonomiku. 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 13.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 13.a Jūru un okeānu attīstība, veicinot 

ilgtspējīgu zilo ekonomiku saskaņā ar 

integrētās jūrniecības politikas mērķiem, 

jo īpaši ar:  

 (a) jūrniecības uzņēmējdarbību; 

 (b) inovatīvu un konkurētspējīgu 

jūrniecības nozari; 

 (c) prasmēm saistībā ar okeāniem un zilo 

karjeru; 

 (d) Starptautisko okeānu pārvaldības 

programmu; 

 (e) jūrniecības pārraudzību un drošumu; 

 (f) pārrobežu sadarbību; 

 (g) ilgtspējīgas attīstības mērķu, jo īpaši 

IAM Nr. 14 (dzīvība ūdenī), īstenošanu; 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3.2. Ieguldījumi klimata mērķu 

atbalstam 

3.2. Ieguldījumi klimata mērķu 

atbalstam un aplēstais CO2 samazinājums 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 3. punkts – 3.2.a apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.2.a Ieguldījumi vides mērķu atbalstam 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 3. punkts – 3.3.a apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.3.a Absolūtās un relatīvās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 4. punkts – 4.2.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.2.a Enerģija: ietekme uz 

siltumnīcefekta gāzu emisijām, ko rada 

enerģijas ražošana Savienībā 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 4. punkts – 4.2.b apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.2.b Enerģija: ietaupītā enerģija 

 

Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 4. punkts – 4.2.c apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.2.c Enerģija: absolūtās un relatīvās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 
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Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 4. punkts – 4.2.d apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.2.d Energoefektivitāte 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 4. punkts – 4.5.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.5.a Mazoglekļa rūpnieciskā ražošana: 

pārbaudītais ietaupīto siltumnīcefekta 

gāzu emisiju apjoms 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 4. punkts – 4.5.b apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.5.b Transports: absolūtās un relatīvās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 
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