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ĪSS PAMATOJUMS 

Nolūkā nodrošināt, ka Parlaments uzņemas vadīt sarunas par DFS tiesību aktu kopumu, tika 

noteikti strikti termiņi ziņojumu un atzinumu iesniegšanai, lai rudenī varētu sākt 

parlamentārās debates. Tas nozīmē, ka šā projekta sagatavošanas procesā apspriedēm ar 

kolēģiem un ieinteresētajām personām bija mazāk laika nekā parasti. Šā iemesla dēļ šo 

ziņojumu vajadzētu uzskatīt par sākotnēju priekšlikumu, kas tiks papildināts tuvākajās 

nedēļās, kad visiem būs vairāk laika iesniegt atbildes par Komisijas priekšlikumu programmai 

InvestEU. 

Vispirms jānorāda, ka Komisijas priekšlikums ir vērtējams atzinīgi. Lai gan pēdējo gadu laikā 

ESIF un citu programmu īstenošana ir noritējusi ļoti sekmīgi, līdzsvarojot risku un piesaistot 

vajadzīgos ieguldījumus ES ekonomikā, galvenokārt tādēļ, ka dalībvalstis ir atguvušās no 

ekonomikas lejupslīdes, kas sākās pirms desmit gadiem, joprojām ir ar tirgu saistītas 

problēmas, kas kavē ieguldījumus konkrētās jomās, un, neskatoties uz pēdējā laikā panākto 

stabilo progresu, ieguldījumu līmenis joprojām ir zemāks par 2009. gada līmeni. Šāda 

situācija ir brīdī, kad ES ekonomika ir būtiski apdraudēta. Apvienotās Karalistes lēmums 

izstāties no Eiropas Savienības jau ir radījis ievērojamu nenoteiktību daudziem ES 

uzņēmumiem, jo īpaši tiem, kas ir atkarīgi no regulāras tirdzniecības Apvienotās Karalistes 

tirgū, un daudziem tiem, kam darījumdarbības nolūkā katru dienu jāšķērso Apvienotās 

Karalistes robeža. Savukārt aizvien noslēgtākā un protekcionisma virzienā aizvien vairāk 

vērstā Amerikas Savienoto Valstu politika — galvenokārt ASV prezidenta noteiktie tarifi 

tādām precēm kā alumīnijs un tērauds — rada nopietnus draudus daudziem ES uzņēmumiem. 

Ļoti svarīgi ir būtiski paaugstināt ieguldījumu līmeni ES, lai mūsu uzņēmumi varētu pēc 

iespējas veiksmīgāk pārvarēt iespējamās sekas, un šajā saistībā programmai InvestEU var būt 

izšķirīga nozīme. 

Priekšlikumā paredzētā pāreja uz vienotu ieguldījumu atbalsta mehānismu iekšējām darbībām 

laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir atzinīgi vērtējams pasākums, kas var ievērojami 

vienkāršot ES finanšu instrumentus. Tomēr atslēgas vārds ir vienkāršošana, un ir svarīgi 

nodrošināt, lai tā patiešām notiktu, jo programma InvestEU nedrīkst radīt papildu 

sarežģījumus vai grūtības projektu virzītājiem un ieguldītājiem, un ir īpaši svarīgi, lai tā 

patiesi nodrošina vienkāršošanu. 

Programma InvestEU balstās uz sekmīgo pieredzi ar ESIF, kas tika izveidots pēc finanšu 

krīzes un kļuva par atbalstu ieguldījumiem tajās tautsaimniecības nozarēs, kurās tie visvairāk 

vajadzīgi. Mērķis ir piesaistīt ieguldījumus EUR 315 miljardu vērtībā no programmas sākuma 

līdz tās pabeigšanai. Sagaidāms, ka šis mērķis drīz tiks sasniegts galvenokārt ar privātā 

kapitāla palīdzību. Gandrīz trešā daļa no minētās summas (28 %) tika novirzīta MVU 

finansēšanai Eiropā, un apmēram 22 % tika piešķirti pētniecības, izstrādes un inovācijas 

pasākumiem. Papildu 22 % tika piešķirti ar enerģētiku saistītiem projektiem. Svarīgi, lai 

programma InvestEU izmantotu sekmīgos ESIF elementus un tos saglabātu, vienlaikus 

vajadzības gadījumā nodrošinot elastīgumu attiecībā uz dažādiem instrumentu veidiem. Viens 

fonds nebūt nenozīmē, ka jāizmanto vienāda pieeja visos gadījumos, un ir svarīgi atrast 

pareizu pieeju, īpaši pētniecības, izstrādes un inovācijas un MVU finansējumam, pamatojoties 

uz pieredzi, kas gūta, izmantojot tādus instrumentus kā COSME un InnovFin. 
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Šajā saistībā ir ierosinātas dažas izmaiņas Komisijas priekšlikumā. Attiecībā uz 

papildināmību — ESIF uzmanība ir pievērsta riskantākiem projektiem, kuri pretējā gadījumā 

nesaņemtu ieguldījumu. Svarīgi panākt, lai programma InvestEU šajā saistībā arī nodrošina 

papildināmību, paredzot zināmu elastīgumu attiecībā uz augsta riska elementu, ņemot vērā 

programmas InvestEU atšķirīgo darbības jomu. Šajā nolūkā atzinuma sagatavotājs ir iekļāvis 

pantu par papildināmību. 

Tiek ieviesta arī vadības komiteja, pietuvinoties tādam pārvaldes modelim, kāds tika izveidots 

ESIF vajadzībām. Vadības komiteja tiek ieviesta, lai nodrošinātu precīzu līdzsvaru starp 

politiku un banku pieredzi programmas pārvaldībā, un tajā darbosies Komisijas, EIB un citu 

īstenošanas partneru pārstāvji, kā arī Eiropas Parlamenta iecelts eksperts. Tas nodrošinās 

līdzsvarotāku programmas InvestEU stratēģisko lēmumu pieņemšanas procesu salīdzinājumā 

ar Komisijas priekšlikumā paredzēto. 

Visbeidzot, būtu vēlams precizēt EIB grupas nozīmi līdzīgi, kā tas tika sekmīgi izdarīts ESIF 

gadījumā. EIB ir saskaņā ar Līgumu izveidota banka, kurai ir liela pieredze finanšu 

instrumentu īstenošanā, un tā ir vienīgā finanšu iestāde, kuras darbības joma attiecas uz visām 

dalībvalstīm un ES politikas jomām. Ņemot vērā vajadzību īstenot vairāk maza mēroga 

projektu, ir vēlams arī paredzēt iespēju iekļaut arī citus īstenošanas partnerus, piemēram, 

valstu attīstības bankas.  

GROZĪJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 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, 

(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, turklāt izaugsme dalībvalstīs 

joprojām ir nevienmērīga. Vēl svarīgāk ir 

tas, ka pašreizējais ieguldījumu līmenis un 

prognozes neatbilst Savienības strukturālo 

ieguldījumu vajadzībām, lai varētu 
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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. 

nodrošināt ilgtermiņa izaugsmes tempu, 

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. Šajā sakarā ir svarīgi, 

lai programma InvestEU turpinātu 

atbalstīt projektus, kuri nodrošina Eiropas 

iedzīvotājiem ilgtermiņa ieguvumus 

ekonomikas, vides un sociālajā jomā un 

kurus ir grūti finansēt ar citiem 

līdzekļiem. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(2) Novērtējumos ir uzsvērts, ka 

2014.–2020. gada daudzgadu finanšu 

shēmas ietvaros īstenoto finanšu 

instrumentu dažādība ir radījusi nelielu 

pārklāšanos. Šī dažādība ir arī radījusi 

sarežģījumus starpniekiem un 

galasaņēmējiem, kuri saskārās ar 

atšķirīgiem atbalsttiesīguma un ziņošanas 

noteikumiem. Nesaderīgu noteikumu 

rezultātā ir bijis arī grūtāk kombinēt 

vairākus Savienības fondus, lai gan šāda 

kombinācija būtu bijusi izdevīga, lai 

atbalstītu projektus, kam bija nepieciešams 

dažāda veida finansējums. Tāpēc būtu 

jāizveido vienots fonds – fonds InvestEU –

, lai panāktu efektīvāku darbības atbalstu 

galasaņēmējiem, integrējot un vienkāršojot 

finanšu piedāvājumu saskaņā ar vienotu 

budžeta garantijas shēmu, tādējādi 

(2) Novērtējumos ir uzsvērts, ka 

2014.–2020. gada daudzgadu finanšu 

shēmas ietvaros īstenoto finanšu 

instrumentu dažādība ir radījusi nelielu 

pārklāšanos un neskaidrus procesus 

Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

apvienošanai ar Savienības izstrādātajiem 

tirgus instrumentiem. Šī dažādība ir arī 

radījusi sarežģījumus starpniekiem un 

galasaņēmējiem, kuri saskārās ar 

atšķirīgiem atbalsttiesīguma un ziņošanas 

noteikumiem. Nesaderīgu noteikumu 

rezultātā ir bijis arī grūtāk kombinēt 

vairākus Savienības fondus, lai gan šāda 

kombinācija būtu bijusi izdevīga, lai 

atbalstītu projektus, kam bija nepieciešams 

dažāda veida finansējums. Tāpēc būtu 

jāizveido vienots fonds — fonds 

InvestEU —, lai panāktu papildināmību, 
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uzlabojot Savienības intervences ietekmi 

un vienlaikus samazinot Savienības 

budžeta izmaksas. 

efektīvāku darbības atbalstu 

galasaņēmējiem, integrējot un vienkāršojot 

finanšu piedāvājumu saskaņā ar vienotu 

budžeta garantijas shēmu, tādējādi 

uzlabojot Savienības intervences ietekmi 

un vienlaikus samazinot Savienības 

budžeta izmaksas. 

 

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 stratēģijas. Fondam InvestEU 

būtu jāizmanto un jāpastiprina sinerģija 

starp minētajām stratēģijām, sniedzot 

atbalstu ieguldījumiem un piekļuvi 

finansējumam. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

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 

(5) Fondam InvestEU būtu jāpalīdz 

uzlabot Savienības konkurētspēju, tostarp 

inovācijas un digitalizācijas jomā, 

zinātnisko izcilību, Savienības ekonomikas 

izaugsmes ilgtspējību, cīņai pret klimata 

pārmaiņām paredzētas progresīvās 

tehnoloģijas un inovācijas, sociālo 

noturību un iekļautību un integrāciju 
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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. 

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, tostarp nodrošinātu 

stratēģiskus ilgtermiņa ieguvumus 

galvenajās nozarēs ekonomikas, sociālajā 

un vides jomā, lielu uzmanību pievēršot 

tam, lai ievērojami uzlabotu MVU 

piekļuvi finansējumam. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (5a) Piekļuve finansējumam joprojām 

ir būtiska kultūras un radošās nozares 

uzņēmumu problēma. Lai turpinātu 

attīstīt šo ārkārtīgi inovatīvo nozari, 

pamatprogrammā “Radošā Eiropa” 

izveidotais īpašais garantiju fonds tiks 

turpināts InvestEU, jo tas ir pierādījis, ka 

spēj veiksmīgi stiprināt kultūras un 

radošo nozaru uzņēmumu finansiālās 

spējas un konkurētspēju. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

5.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (5b) Dažādiem parāda un pašu kapitāla 
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produktiem, ko piedāvā InvestEU un tā 

tematiskās sadaļas, jāaptver liels riska 

spektrs, tostarp ļoti liels risks jo īpaši 

pētniecības, attīstības un inovācijas, 

digitalizācijas un MVU sadaļās, kā tas 

bija programmas “Apvārsnis 2020” 

instrumentam InnovFin. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

5.c apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (5c) Kultūras un radošās nozares ir 

vienas no noturīgākajām un straujāk 

augošajām Eiropas ekonomikas nozarēm, 

kuras no intelektuālā īpašuma un 

individuālās jaunrades rada ekonomikas 

un kultūras vērtības. Tomēr šo nozaru 

aktīvu nemateriālā specifika ierobežo 

piekļuvi privātajam finansējumam. Tāpēc 

viens no svarīgākajiem šo nozaru 

uzdevumiem ir palielināt piekļuvi 

finansējumam, kas ir būtiski, lai varētu 

veikt ieguldījumus, paplašināties un 

konkurēt starptautiskā līmenī. Tādēļ 

programmai InvestEU vajadzētu atvieglot 

kultūras un radošo nozaru MVU un 

organizāciju piekļuvi finansējumam. 

 

Grozījums Nr.  8 

 

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 

(6) Fondam InvestEU būtu jāatbalsta 

ieguldījumi materiālos un nemateriālos 

aktīvos, lai veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi, 

ieguldījumus un nodarbinātību, tādējādi 

uzlabojot labklājību, vidi un ienākumu 

taisnīgāku sadali Savienībā. Ar fonda 

InvestEU starpniecību veiktajām 

intervencēm būtu jāpapildina, nevis 
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sniegtais Savienības atbalsts. jāaizstāj ar dotācijām sniegtais Savienības 

atbalsts. Veicot ieguldījumus, būtu 

jāievēro papildināmības prasība, lai 

varētu risināt tirgus nepilnību vai 

nepietiekami optimālu ieguldījumu 

situācijas un lai ar ieguldījumu palīdzību 

varētu radīt kvalitatīvu ilgtermiņa 

nodarbinātību, sabiedrisko infrastruktūru 

un ilgtspējīgu izaugsmi. 

 

Grozījums Nr.  9 

 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

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. Tāpēc, 

izstrādājot fondu InvestEU, būtu 

jāpamatojas uz ilgtspējīgas attīstības un 

drošības principiem, un ar fosilo 

kurināmo saistītie ieguldījumi nebūtu 

jāatbalsta, ja vien nav pienācīga 

pamatojuma tam, ka ieguldījumi veicinās 

Enerģētikas savienības mērķu 

sasniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  10 

 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(9) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 

cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 

(9) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 

cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
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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. 

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 vismaz 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. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (9a) Attiecībā uz atjaunojamās 

enerģijas projektu kapitāla izmaksām 

fondam InvestEU būtu jāļauj izmantot 

inovatīvu garantijas instrumentu, lai 

dažās dalībvalstīs samazinātu regulatīvo 

risku un ar to saistītās augstās kapitāla 

izmaksas. Šai iespējai vajadzētu būt 

pieejamai brīvprātīgi. Lai sasniegtu šo 

mērķi, fondam InvestEU attiecīgā 

gadījumā būtu jānodrošina sistēma 

ieguldījumiem atjaunojamo 

energoresursu enerģijā, kā noteikts 

[pārskatītās Atjaunojamo energoresursu 

direktīvas] 3. panta 5. punktā, kā arī 

finansēšanas mehānisms, kas izveidots ar 

[Pārvaldības regulas] 27.a pantu. 

Pamatojums 

Komisijai būtu jānodrošina sinerģija starp dažādiem instrumentiem, kas izveidoti, lai 

atbalstītu atjaunojamo energoresursu izmaksefektīvu ieviešanu Eiropā un novērstu 

dublēšanu. Ja Komisija uzskatīs, kas tas ir atbilstīgi un lietderīgi, fondam InvestEU pēc tam 

vajadzētu atbalstīt citas pašreizējās vai topošās platformas, kurām ir līdzīgi mērķi 
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atjaunojamo energoresursu enerģijas nozarē. Šādu pieeju iesaka Komisijas augsta līmeņa 

ekspertu grupa ilgtspējīga finansējuma jautājumos, un Pasaules Banka to iepriekš ir 

īstenojusi līdzīgos projektos. 

 

Grozījums Nr.  12 

 

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 un 2030. gada klimata un 

enerģētikas politikas satvarā ietverto 

nozaru 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. Programmai InvestEU būtu 

arī jāveicina citu ilgtspējīgas attīstības 

mērķu (IAM) dimensiju īstenošana. 

__________________ __________________ 

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

 

Grozījums Nr.  13 

 

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 

(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, iekšzemes 

ūdeņu un okeānu piesārņojumu, 

ekstremālus laikapstākļus, bioloģiskās 

daudzveidības zudumu un klimata 

pārmaiņu seku mazināšanu un 
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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 

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. 

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 

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.  14 

Regulas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (12a) Programmai InvestEU visos darba 

un lēmumu pieņemšanas procesos būtu 

arī jāintegrē dzimumperspektīva, 

jāraugās, lai komiteju un projektu darba 
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grupās ir nodrošināts dzimumu līdzsvars, 

un jāpanāk, ka šī fonda īstenošana sekmē 

dzimumu līdztiesības veicināšanu 

atbilstīgi ES dzimumu līdztiesības 

principa integrācijas pienākumiem 

(LESD 8. pants). 

 

Grozījums Nr.  15 

 

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 

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. 

(13) Zems infrastruktūras ieguldījumu 

līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā 

mazināja Savienības spēju veicināt 

ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un 

konverģenci. Ievērojamiem ieguldījumiem 

Eiropas infrastruktūrā, jo īpaši 

starpsavienojumos un energoefektivitātē, 

kā arī Eiropas vienotas transporta telpas 

izveidē, ir būtiska nozīme, lai sasniegtu 

Savienības ilgtspējības mērķus, tostarp 

izpildītu ES saistības attiecībā uz IAM, un 

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, atbalstot, 

piemēram, intelektisko transporta sistēmu 

(ITS) izstrādi un ieviešanu. Fondam 

InvestEU par prioritārām būtu jānosaka 

tās jomas, kurās visvairāk trūkst 

finansējuma un kurām ir vajadzīgi 

papildu ieguldījumi, tostarp ilgtspējīga 

mobilitātes energoefektivitāte, un 

darbības, kas sekmē 2030. gada un 

ilgtermiņa enerģētikas un klimata 

mērķrādītāju sasniegšanu. Lai maksimāli 

palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 

ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 

veicināt racionalizētu ieguldījumu procesu, 

kas nodrošina pamanāmību projektu 

plūsmai un maksimāli palielina sinerģiju 

starp attiecīgajām Savienības 
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programmām, inter alia, transporta, 

enerģētikas un digitālajā jomā. 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.  16 

Regulas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (13a) Programmā InvestEU 

energoefektivitāte tiek uzskatīta par 

būtiski svarīgu elementu un galveno 

apsvērumu, pieņemot ieguldījumu 

lēmumus. Proti, tajā ir nostiprināts 

princips “energoefektivitāte pirmajā 

vietā”, kas nozīmē, ka pirms enerģētikas 

plānošanas un politikas un investīciju 

lēmumu pieņemšanas ir jāapsver, vai 

paredzētos plānošanas, politikas un 

investīciju pasākumus kopumā vai daļēji 

var aizstāt ar izmaksefektīviem, tehniski, 

ekonomiski un vidiski nekaitīgiem 

alternatīviem plānošanas, politikas un 

investīciju pasākumiem, kas vienlaikus 

joprojām nodrošina attiecīgo lēmumu 

mērķu sasniegšanu. Šādas 

izmaksefektīvas alternatīvas ietver 

pasākumus, ar kuriem veicina enerģijas 

pieprasījuma un energoapgādes 

efektivitāti, jo īpaši, izmantojot tādus 

līdzekļus kā izmaksefektīvs enerģijas 

galapatēriņa ietaupījums, 

pieprasījumreakcijas iniciatīvas un 

efektīvāka enerģijas pārveide, pārvade un 

sadale. Turklāt dalībvalstis būtu jāmudina 

šo principu izplatīt reģionālajā un vietējā 
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pašpārvaldē, kā arī privātajā sektorā. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

13.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (13b) Direktīvā par ēku 

energoefektivitāti (Direktīva (ES) 

2018/844) ir noteikts, ka dalībvalstīm ir 

jāizveido ilgtermiņa renovācijas stratēģija, 

lai atbalstītu nacionālā dzīvojamo ēku un 

komercplatību (gan publisko, gan privāto) 

fonda renovāciju nolūkā līdz 2050. gadam 

izveidot augstas energoefektivitātes 

dekarbonizētu ēku fondu, atvieglojot 

esošo ēku izmaksefektīvu pārveidošanu 

gandrīz nulles enerģijas ēkās. 

Dalībvalstīm ir arī jāveicina piekļuve 

atbilstīgiem mehānismiem, lai apvienotu 

projektus un samazinātu ieguldītāju un 

privātā sektora risku. 

 

Grozījums Nr.  18 

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. Ņemot vērā, ka pētniecības 

un inovācijas darbībām piešķirtais 

publiskais finansējums veicina 

produktivitātes palielināšanos un būtiski 

sekmē privātās darbības pētniecības un 

inovācijas jomā, pašreizējais 

nepietiekamais ieguldījumu līmenis 

pētniecībā un inovācijā kaitē Savienības 

rūpniecības un ekonomikas konkurētspējai 

un tās iedzīvotāju dzīves kvalitātei. 

Fondam InvestEU būtu jānodrošina 
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konkurētspējīgus pasaules tirgos. 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 

konkurētspējīgus pasaules tirgos, un 

sekmētu ES izcilību ilgtspējīgu 

tehnoloģiju jomā pasaules mērogā. Lai 

apmierinātu vajadzību atbalstīt 

ieguldījumus riskantākās darbībās, 

piemēram, pētniecībā un inovācijā, ir 

būtiski nodrošināt, ka pamatprogramma 

“Apvārsnis Eiropa”, īpaši EIP, darbojas 

sinerģijā ar finanšu produktiem, kuri 

jāizmanto saskaņā ar programmu 

InvestEU. Turklāt inovatīviem MVU un 

jaunuzņēmumiem, īpaši tiem, kas vērsti uz 

nemateriāliem aktīviem, ir grūti piekļūt 

finansējumam, tādēļ EIP jādarbojas 

papildus īpašiem programmas InvestEU 

finanšu produktiem, lai nodrošinātu 

nepārtrauktu atbalstu šādiem MVU. Šajā 

saistībā kā stabils pamats šāda 

mērķtiecīga atbalsta nodrošināšanai būtu 

jāizmanto pieredze, kas gūta, izmantojot 

programmas “Apvārsnis 2020” 

finansēšanas instrumentus, piemēram, 

InnovFin un aizdevumu garantiju MVU 

saskaņā ar programmu COSME. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (14a) Lai sniegtu labākos iespējamos 

padomus InvestEU saņēmējiem, kā arī 

atbalstītu sinerģiju ar pamatprogrammu 

“Apvārsnis Eiropa”, būtu jāstiprina EIB 

InnovFin Advisory sniegtie pakalpojumi. 

 

Grozījums Nr.  20 

 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 
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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 ieguldīt digitālajā pārveidē un 

atbalstīt to, 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 saskaņā ar 

programmu “Digitālā Eiropa”, jo īpaši 

attiecībā uz ētiku, mašīnmācīšanos, lietu 

internetu, biotehnoloģiju un Fintech, kas 

var palielināt uzņēmējdarbības projektiem 

paredzēta kapitāla mobilizēšanas 

efektivitāti. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (15a) Tā kā vienoto tirgu negatīvi 

ietekmē digitālā plaisa, ko izraisa tīkla 

nepieejamība, nevienāds ātrums reģionos 

un zināšanu trūkums, veicot sabiedrības 

digitālo pārveidi, būtu jānodrošina, lai jo 

īpaši jaunie digitālās pasaules iedzīvotāji, 

izmantojot jaunās tehnoloģijas, justos 

droši, apgūtu zināšanas par privātumu, 

drošību un pamata aizsargpasākumiem, 

kas viņus aizsargās pret ļaunprātīgām 

darbībām un palielinās viņu potenciālu 

ekonomikā. Tādēļ aicina izstrādāt 

visaptverošu pieeju, lai palielinātu 

pārklājumu, panāktu līdzīgu 

savienojamības līmeni un vienādas 

zināšanas visiem. 

 

Grozījums Nr.  22 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 
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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 

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. 

(16) Vairāk nekā 99 % no visiem 

uzņēmumiem Savienībā ir mazie un 

vidējie uzņēmumi (MVU), un tiem ir ļoti 

liela un nozīmīga ekonomiskā vērtība. 

Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un 

nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 

saskaras ar problēmām, cenšoties piekļūt 

finansējumam. Jāņem vērā arī dzimumu 

atšķirības, jo sieviešu radošuma un 

uzņēmējdarbības potenciāls ir 

nepietiekami izmantots izaugsmes un 

nodarbinātības avots, kas būtu plašāk 

pilnveidojams. 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. MVU 

paredzēta kapitāla nepieejamību saasina 

tas, ka privātā kapitāla nozare Eiropā ir 

salīdzinoši neliela, un 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 pārtēriņš, 

banku aizdevumi vai līzings. Vienkāršojot 

piekļuvi finansējumam, ir jāatbalsta MVU, 

kuri saskaras ar minētajām problēmām, un 

jānodrošina vairāk diversificēti 

finansējuma avoti, lai palielinātu MVU 

spējas finansēt to izveidi, izaugsmi, 

inovāciju un ilgtspējīgu attīstību, 

nodrošināt to konkurētspēju 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. Tādas programmas kā 

COSME ir bijušas ļoti nozīmīgas MVU, jo 
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tās ir sekmējušas piekļuvi finansējumam 

visos uzņēmumu darbības posmos, un to 

ir papildinājis ESIF, ko MVU varēja ātri 

izmantot. Tādēļ fondam InvestEU būtu 

jāizmanto minētā sekmīgā pieredze un 
jāsniedz iespēja pievērsties konkrētiem 

mērķorientētākiem finanšu produktiem. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (16a) Uzņēmumiem, kas sniedz 

vispārējas nozīmes pakalpojumus, ir 

būtiska stratēģiska nozīme svarīgākajās 

nozarēs ar lielu tīklu struktūru 

(enerģētika, ūdensapgāde, atkritumu 

apsaimniekošana, vides nozare, pasta 

pakalpojumi, transports un telesakari), 

veselības aprūpē, izglītībā un sociālo 

pakalpojumu jomā. Atbalstot šos 

uzņēmumus, Eiropas Savienība nodrošina 

savu iedzīvotāju labklājību un 

demokrātisku izvēli, kas cita starpā 

saistīta ar pakalpojumu kvalitātes līmeni. 

 

Grozījums Nr.  24 

 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(17) Kā izklāstīts pārdomu dokumentā 

par Eiropas sociālo dimensiju16 un Eiropas 

sociālo tiesību pīlārā17, iekļaujošākas un 

taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 

Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 

novērstu nevienlīdzību un veicinātu 

sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 

Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 

piekļuvi izglītībai, apmācībai un veselībai. 

Ieguldījumi ar sociālo jomu, prasmēm un 

cilvēkkapitālu saistītā ekonomikā, kā arī 

(17) Kā izklāstīts pārdomu dokumentā 

par Eiropas sociālo dimensiju16, Eiropas 

sociālo tiesību pīlārā17 un ES satvarā 

attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 

ar invaliditāti tiesībām, iekļaujošākas un 

taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 

Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 

novērstu nevienlīdzību un veicinātu 

sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 

Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 

piekļuvi izglītībai, apmācībai un veselībai. 
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neaizsargātu iedzīvotāju integrācijā 

sabiedrībā var uzlabot ekonomikas 

iespējas, jo īpaši, ja tos koordinē 

Savienības līmenī. Fonds InvestEU būtu 

jāizmanto, lai atbalstītu ieguldījumus 

izglītībā un apmācībā, palīdzētu 

paaugstināt nodarbinātības līmeni, jo īpaši 

mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 

ilgtermiņa bezdarbniekiem, un uzlabotu 

situāciju attiecībā uz paaudžu solidaritāti, 

veselības aprūpi, bezpajumtniecību, 

digitālo iekļautību, kopienu attīstību, 

jauniešu lomu un vietu sabiedrībā, kā arī 

neaizsargātiem cilvēkiem, tostarp trešo 

valstu valstspiederīgajiem. Programmai 

InvestEU būtu arī jāpalīdz atbalstīt Eiropas 

kultūru un radošumu. Lai nākamajā 

desmitgadē radītu pretsvaru sabiedrības 

lielajām pārmaiņas Savienībā un darba 

tirgū, ir jāveic ieguldījumi cilvēkkapitālā, 

mikrofinansēšanā, sociālās 

uzņēmējdarbības finansēšanā un jaunos 

sociālās ekonomikas darījumdarbības 

modeļos, tostarp sociālās ietekmes 

ieguldījumos un sociālo rezultātu līguma 

slēgšanā. Programmai InvestEU būtu 

jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus 

ekosistēma, palielinot finansējuma piegādi 

mikrouzņēmumiem un sociālajiem 

uzņēmumiem un to piekļuvi šim 

finansējumam, lai apmierinātu 

pieprasījumu tiem, kam tas visvairāk ir 

vajadzīgs. Augsta līmeņa darba grupas par 

ieguldījumiem Eiropas sociālajā 

infrastruktūrā ziņojumā18 ir konstatēta 

ieguldījumu nepietiekamība sociālajā 

infrastruktūrā un pakalpojumos, tostarp 

izglītības, apmācības, veselības aprūpes un 

mājokļu jomā, kur ir nepieciešams atbalsts, 

tostarp Savienības līmenī. Tādēļ būtu 

jāizmanto publiskā, komerciālā un 

labdarības kapitāla kopīgais spēks, kā arī 

fondu atbalsts, lai atbalstītu sociālās tirgus 

vērtības ķēžu attīstību un palielinātu 

Savienības noturību. 

Ieguldījumi ar sociālo jomu, prasmēm un 

cilvēkkapitālu saistītā ekonomikā, kā arī 

neaizsargātu iedzīvotāju integrācijā 

sabiedrībā var uzlabot ekonomikas 

iespējas, jo īpaši, ja tos koordinē 

Savienības līmenī. Ņemot vērā būtisko 

nepieciešamību ieguldīt sociālajā 

infrastruktūrā, fonds InvestEU būtu 

jāizmanto, lai atbalstītu ieguldījumus 

izglītībā un apmācībā, palīdzētu 

paaugstināt nodarbinātības līmeni, jo īpaši 

mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 

ilgtermiņa bezdarbniekiem, un uzlabotu 

situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 

vienlīdzīgām iespējām, paaudžu 

solidaritāti, veselības aprūpi, 

bezpajumtniecību, digitālo iekļautību, 

kopienu attīstību, jauniešu lomu un vietu 

sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 

cilvēkiem, tostarp trešo valstu 

valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 

būtu arī jāpalīdz atbalstīt Eiropas kultūru 

un radošumu. Lai nākamajā desmitgadē 

radītu pretsvaru sabiedrības lielajām 

pārmaiņas Savienībā un darba tirgū, ir 

jāveic ieguldījumi cilvēkkapitālā, 

mikrofinansēšanā, sociālās 

uzņēmējdarbības finansēšanā un jaunos 

sociālās ekonomikas darījumdarbības 

modeļos, tostarp sociālās ietekmes 

ieguldījumos un sociālo rezultātu līguma 

slēgšanā. Programmai InvestEU būtu 

jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus 

ekosistēma, palielinot finansējuma piegādi 

mikrouzņēmumiem un sociālajiem 

uzņēmumiem un to piekļuvi šim 

finansējumam, lai apmierinātu 

pieprasījumu tiem, kam tas visvairāk ir 

vajadzīgs. Augsta līmeņa darba grupas par 

ieguldījumiem Eiropas sociālajā 

infrastruktūrā ziņojumā18 ir konstatēta 

ieguldījumu nepietiekamība sociālajā 

infrastruktūrā un pakalpojumos, tostarp 

izglītības, apmācības, veselības aprūpes un 

mājokļu jomā, kur ir nepieciešams atbalsts, 

tostarp Savienības līmenī. Tādēļ būtu 

jāizmanto publiskā, komerciālā un 

labdarības kapitāla kopīgais spēks, kā arī 

fondu atbalsts, lai atbalstītu sociālās tirgus 
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vērtības ķēžu attīstību un palielinātu 

Savienības noturību. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Publicēts 2018. gada janvārī kā Eiropas 

ekonomikas diskusiju dokuments Nr. 074. 

18 Publicēts 2018. gada janvārī kā Eiropas 

ekonomikas diskusiju dokuments Nr. 074. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (17a) Projektiem, ko finansē InvestEU, 

būtu jāveicina sieviešu un vīriešu 

līdztiesība, jo īpaši pētniecībā un 

inovācijā, novēršot dzimumu 

nelīdzsvarotības cēloņus, pilnībā 

izmantojot gan pētnieču, gan pētnieku 

potenciālu un integrējot dzimumu 

dimensiju pētniecības un inovācijas 

saturā, kā arī pievēršot īpašu uzmanību 

dzimumu līdzsvara nodrošināšanai 

novērtēšanas komisijās un citās attiecīgās 

padomdevēju un ekspertu struktūrās. Ar 

attiecīgiem pasākumiem būtu arī 

jāveicina sieviešu un vīriešu līdztiesības 

principu īstenošana, kā noteikts Līguma 

par Eiropas Savienību 2. un 3. pantā, kā 

arī LESD 8. pantā un Direktīvā 

2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, 

kas paredz vienlīdzīgas iespējas un 

attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 

nodarbinātības un profesijas jautājumos. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

19.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (19a) Fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
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arī vienkāršas pārejas darbības un 

stratēģijas, kas risina darba ņēmēju 

situāciju īpašās nozarēs, piemēram, 

akmeņogļu/lignīta ieguves nozarē, 

automobiļu rūpniecībā, kuras var 

ietekmēt pāreja uz mazoglekļa 

ekonomiku. Fondam InvestEU būtu 

jāspēj atbalstīt šo ekonomikas nozaru 

pārveidi virzībā uz ilgtspējīgām darbībām 

un piesaistīt alternatīvus inovatīvus 

uzņēmumus, jaunuzņēmumus un nozares, 

lai izveidotu ilgtspējīgu reģionālo 

ekonomiku. Būtu jāveicina arī sinerģijas 

ar papildu atbalsta shēmām, piemēram, 

Modernizācijas fondu, ko paredzēts 

izveidot laikposmam no 2021. gada līdz 

2030. gadam, kā arī citām valsts un 

Savienības programmām, kuras atbalsta 

taisnīgu pāreju. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

19.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (19b) Šim fondam būtu jānodrošina, ka 

visā ES tiek ievērota vienlīdzība attiecībā 

uz projektu finansējumu un īstenošanu, 

īpaši koncentrējoties uz nabadzīgākajiem 

un vismazāk attīstītajiem reģioniem. 

 

Grozījums Nr.  28 

 

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 

(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 
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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. 

valstis, saskaņā ar nosacījumiem, kas 

paredzēti starp Eiropas Savienību un 

minētajām valstīm, un ar noteikumu, ka 

minētās valstis respektē cilvēktiesības. 

Tam būtu jāļauj vajadzības gadījumā 

turpināt sadarbību ar attiecīgajām valstīm, 

jo īpaši pētniecības un inovācijas, kā arī 

MVU jomā. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

23.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (23a) Pētniecībai un inovācijai paredzēto 

InvestEU budžetu 3,105 miljonu EUR 

apmērā (nemainīgās cenās) nevajadzētu 

atņemt no programmas “Apvārsnis 

Eiropa” kopējā 120 miljardu EUR 

(nemainīgās cenās) budžeta, bet to 

papildināt ar šo budžetu. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(24) ES garantija, kas ir fonda InvestEU 

pamatā, būtu jāīsteno netieši, Komisijai 

paļaujoties uz īstenošanas partneriem, kas 

iesaista galasaņēmējus. Komisijai ar katru 

īstenošanas partneri būtu jānoslēdz 

garantijas nolīgums, ar kuru sadala 

garantijas spēju no fonda InvestEU, lai 

atbalstītu tā finansēšanas un ieguldījumu 

darbības, kuras atbilst fonda InvestEU 

mērķiem un atbalsttiesīguma kritērijiem. 

Fondam InvestEU būtu jāparedz īpaša 

pārvaldības struktūra, lai nodrošinātu 

pareizu ES garantijas izmantošanu. 

(24) ES garantija, kas ir fonda InvestEU 

pamatā, būtu jāīsteno netieši, Komisijai 

paļaujoties uz īstenošanas partneriem, kas 

iesaista galasaņēmējus. Komisijai ar katru 

īstenošanas partneri būtu jānoslēdz 

garantijas nolīgums, ar kuru sadala 

garantijas spēju no fonda InvestEU, lai 

atbalstītu tā finansēšanas un ieguldījumu 

darbības, kuras atbilst fonda InvestEU 

mērķiem un atbalsttiesīguma kritērijiem. 

Lai uzlabotu pārredzamību, efektivitāti, 

pārskatatbildību un nodrošinātu pareizu 

ES garantijas izmantošanu, fondam 

InvestEU būtu jāparedz īpaša, no EIB 

grupas pilnīgi nošķirta pārvaldības 

struktūra. 
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Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(26) Komisijai būtu jānovērtē 

īstenošanas partneru iesniegto ieguldījumu 

un finansēšanas darbību saderība ar 

Savienības tiesību aktiem un politikas 

nostādnēm, savukārt lēmumi par 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām galu 

galā būtu jāpieņem īstenošanas partnerim. 

(26) Lai nodrošinātu, ka programmas 

InvestEU pārvaldībā ir pareizs līdzsvars 

starp politikas jomas un banku jomas 

profesionālajām zināšanām, būtu 

jāizveido koordinācijas komiteja ar 

izpildvaras pienākumiem, kuras sastāvā ir 

Eiropas Komisijas, Eiropas Investīciju 

bankas un īstenošanas partneru pārstāvji 

un Eiropas Parlamenta iecelts eksperts 

bez balsstiesībām un kura pieņem 

lēmumus saskaņā ar 17. pantu. 

Koordinācijas komitejai būtu jānovērtē 

īstenošanas partneru iesniegto ieguldījumu 

un finansēšanas darbību saderība ar 

Savienības tiesību aktiem un politikas 

nostādnēm, savukārt lēmumi par 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām galu 

galā būtu jāpieņem īstenošanas partnerim. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(27) Projekta grupai, kurā darbojas 

eksperti, kurus Komisijas rīcībā norīko 

īstenošanas partneri, lai sniegtu 

profesionālas zināšanas finanšu un 

tehniskajā novērtējumā par ierosinātajām 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, 

būtu jāvērtē īstenošanas partneru 

iesniegtie projekti, kas jānovērtē 

Investīciju komitejai. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  33 
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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, un tajā vienmēr vajadzētu būt 

diviem ekspertiem ar pieredzi klimata 

pasākumu, vides aizsardzības un 

pārvaldības jomā.  

 

Grozījums Nr.  34 

 

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 

bankām vai iestādēm vajadzētu būt 

(29) Izvēloties īstenošanas partnerus 

fonda InvestEU izvēršanai, Komisijai būtu 

jāapsver darījumu partnera spēja un 

potenciāls 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 

veicinošām bankām vai iestādēm vajadzētu 
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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. 

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, sasaistot savu finanšu produktu 

īpašības ar fonda prasībām. 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.  35 

Regulas priekšlikums 

30. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(30) Lai nodrošinātu, ka intervences 

pasākumi fonda InvestEU ES nodalījuma 

ietvaros ir galvenokārt vērsti uz tirgus 

nepilnībām un nepietiekami optimālām 

ieguldījumu situācijām Savienības līmenī, 

bet tajā pašā laikā tie īsteno vislabākā 

iespējamā ģeogrāfiskā tvēruma mērķus, ES 

garantija būtu jāpiešķir īstenošanas 

partneriem, kas vieni paši vai kopā ar 

citiem īstenošanas partneriem var aptvert 

vismaz trīs dalībvalstis. Tomēr sagaidāms, 

ka aptuveni 75 % no ES garantijas ES 

nodalījuma tiktu piešķirti īstenošanas 

partnerim vai partneriem, kuri fondu 

InvestEU ietvaros spēj piedāvāt finanšu 

produktus visās dalībvalstīs. 

(30) Lai nodrošinātu, ka intervences 

pasākumi fonda InvestEU ES nodalījuma 

ietvaros ir galvenokārt vērsti uz tirgus 

nepilnībām un nepietiekami optimālām 

ieguldījumu situācijām Savienības līmenī, 

bet tajā pašā laikā tie īsteno vislabākā 

iespējamā ģeogrāfiskā tvēruma mērķus, ES 

garantija būtu jāpiešķir īstenošanas 

partneriem, kas vieni paši vai kopā ar 

citiem īstenošanas partneriem var aptvert 

vismaz divas dalībvalstis. Tomēr 

sagaidāms, ka aptuveni 75 % no ES 

garantijas ES nodalījuma tiktu piešķirti 

īstenošanas partnerim vai partneriem, kuri 

fondu InvestEU ietvaros spēj piedāvāt 

finanšu produktus visās dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  36 

 

Regulas priekšlikums 

31. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(31) ES garantija dalībvalsts nodalījuma 

ietvaros būtu jāpiešķir jebkuram 

īstenošanas partnerim, kas ir atbalsttiesīgs 

saskaņā ar [Finanšu regulas] [62. panta 1. 

punkta c) apakšpunktu], tostarp valsts vai 

reģionālām attīstību veicinošām bankām 

vai iestādēm, EIB, Eiropas Investīciju 

fondam un citām daudzpusējām attīstības 

bankām. Izvēloties īstenošanas partnerus 

dalībvalsts nodalījuma ietvaros, Komisijai 

būtu jāņem vērā katras dalībvalsts 

iesniegtie priekšlikumi. Saskaņā ar 

[Finanšu regulas] [154. pantu] Komisijai ir 

jāveic novērtējums par īstenošanas 

partneru noteikumiem un procedūrām, lai 

pārliecinātos, ka tie nodrošina tādu 

Savienības finanšu interešu aizsardzības 

līmeni, kas ir līdzvērtīgs Komisijas 

nodrošinātajam. 

(31) ES garantija dalībvalsts nodalījuma 

ietvaros būtu jāpiešķir jebkuram 

īstenošanas partnerim, kas ir atbalsttiesīgs 

saskaņā ar [Finanšu regulas] [62. panta 1. 

punkta c) apakšpunktu], tostarp valsts vai 

reģionālām attīstību veicinošām bankām 

vai iestādēm, EIB, Eiropas Investīciju 

fondam un citām daudzpusējām attīstības 

bankām. Ja dalībvalsts nodalījuma 

izmantošana ir vērsta uz politikas 

darbībām, ko ES jau risina, izmantojot 

līdzīgas finansēšanas un ieguldījumu 

darbības, dalībvalstu un ES nodalījumiem 

vajadzētu būt vieniem un tiem pašiem 

īstenošanas partneriem. Izvēloties 

īstenošanas partnerus dalībvalsts 

nodalījuma ietvaros, Komisijai būtu jāņem 

vērā katras dalībvalsts iesniegtie 

priekšlikumi. Saskaņā ar [Finanšu regulas] 

[154. pantu] Komisijai ir jāveic 

novērtējums par īstenošanas partneru 

noteikumiem un procedūrām, lai 

pārliecinātos, ka tie nodrošina tādu 

Savienības finanšu interešu aizsardzības 

līmeni, kas ir līdzvērtīgs Komisijas 

nodrošinātajam. Novērtējumam būtu 

jānodrošina birokrātisku šķēršļu un 

izmaksu ierobežošana, neradot ietekmi uz 

ienākumiem no ieguldījumiem un 

likmēm. 

 

Grozījums Nr.  37 

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 

(35) InvestEU konsultāciju centram būtu 

jāatbalsta spēcīgas ieguldījumu projektu 

plūsmas attīstība katrā politikas sadaļā, 

nodrošinot efektīvu ģeogrāfisko 

dažādošanu, lai sasniegtu Savienības 

ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 

kohēzijas mērķus un izlīdzinātu reģionu 
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piekļuves punktu un dažādu politikas jomu 

projektu attīstīšanas palīdzību. 
atšķirības. Konsultāciju centram īpaši 

būtu jācenšas apkopot mazos projektus un 

apvienot tos lielākos portfeļos. Turklāt 

būtu jāparedz programmas InvestEU 

starpnozaru komponente, lai centralizēti 

pārvaldītām Savienības programmām 

nodrošinātu vienotu piekļuves punktu un 

dažādu politikas jomu projektu attīstīšanas 

palīdzību. 

 

Grozījums Nr.  38 

 

Regulas priekšlikums 

36. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(36) Lai nodrošinātu konsultāciju 

pakalpojumu plašu ģeogrāfisko tvērumu 

visā Savienībā un sekmīgi izmantotu 

vietējās zināšanas par fondu InvestEU, 

vajadzības gadījumā, ņemot vērā jau 

izveidotās atbalsta shēmas, būtu 

jānodrošina vietēja InvestEU konsultāciju 

centra klātbūtne, tā cenšoties uz vietas 

proaktīvi sniegt reālu un individuāli 

pielāgotu palīdzību. 

(36) Lai nodrošinātu konsultāciju 

pakalpojumu plašu ģeogrāfisko tvērumu 

visā Savienībā un sekmīgi izmantotu 

vietējās zināšanas par fondu InvestEU, 

ņemot vērā jau izveidotās atbalsta shēmas, 

būtu jānodrošina InvestEU konsultāciju 

centra klātbūtne katrā dalībvalstī, īpašu 

uzmanību pievēršot klātbūtnei reģionos, 

kuriem ir sarežģīti īstenot fonda InvestEU 

projektus, tā cenšoties uz vietas proaktīvi 

sniegt reālu un individuāli pielāgotu 

palīdzību. Valstu attīstību veicinošo banku 

zināšanas par projektu izstrādi, 

apkopošanu un finansēšanu būtu 

jāapvieno konsultatīvajos centros, un arī 

turpmāk būtu jānovērtē šo banku loma, 

piesaistot tās kā īstenošanas partnerus. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

37.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (37a) Ņemot vērā valstu attīstību 

veicinošo banku pozitīvo pieredzi projektu 

izstrādē, apkopošanā un finansēšanā, 

piemēram, saistībā ar maza mēroga 

projektiem energoefektivitātes un 
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atjaunojamo energoresursu jomā, kuri 

tiek īstenoti vietējā un reģionālajā līmenī, 

to zināšanas būtu jāapvieno 

konsultatīvajos centros, un arī turpmāk 

būtu jānovērtē šo banku loma, piesaistot 

tās kā īstenošanas partnerus. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

47.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (47a) Programmai vajadzētu būt 

pieejamai saņēmējiem, nodrošinot lielāku 

publicitāti un pārredzamību, tostarp 

izmantojot finanšu un banku starpniekus. 

Tādēļ ir nepieciešama plašāka 

informācija un pastāvīga darbību 

īstenošanas uzraudzība. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Ar šo regulu izveido fondu InvestEU, kas 

nodrošina ES garantiju finansēšanas un 

ieguldījumu darbībām, kuras veic 

īstenošanas partneri, atbalstot Savienības 

iekšējās politikas nostādnes. 

Ar šo regulu izveido fondu InvestEU, kas 

nodrošina ES garantiju finansēšanas un 

ieguldījumu darbībām, kuras veic 

īstenošanas partneri, atbalstot Savienības 

iekšējās politikas nostādnes un jo īpaši — 

mērķus klimata pārmaiņu jomā un IAM, 

tiecoties sasniegt mērķi, vēlākais, līdz 

2050. gadam panākt pāreju uz SEG nulles 

emisiju ekonomiku. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  
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(1) “finansējuma apvienošanas 

darbības” ir Savienības budžeta atbalstītas 

darbības, kuras no Savienības budžeta 

finansēta neatmaksājama vai 

atmaksājama atbalsta formas, vai abas 

atbalsta formas apvieno ar atmaksājama 

atbalsta formām no attīstības vai citām 

publisko finanšu iestādēm, kā arī no 

komerciālām finanšu iestādēm un 

ieguldītājiem; šajā definīcijā Savienības 

programmas, kuras finansē no avotiem, 

kas nav Savienības budžets, piemēram, no 

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
(ETS) inovāciju fonda, var pielīdzināt 

Savienības programmām, kuras finansē 

no Savienības budžeta; 

(1) “papildināmība” ir papildināmība, 

kā definēts 8.a pantā (jauns). 

 

Grozījums Nr.  43 

 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (1a) “princips “energoefektivitāte 

pirmajā vietā”” ir tādu pasākumu 

prioritizēšana visos enerģētikas 

plānošanas, rīcībpolitikas un ieguldīšanas 

lēmumos, ar kuriem enerģijas 

pieprasījumu un piedāvājumu padara 

efektīvāku, izmantojot izmaksoptimālus 

enerģijas galapatēriņa ietaupījumus, 

pieprasījumreakcijas iniciatīvas un 

efektīvāku enerģijas pārveidi, pārvadi un 

sadali; 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (17a) “EIB” ir Eiropas Investīciju 

banka, Eiropas Investīciju fonds vai 

Eiropas Investīciju bankas 
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meitasuzņēmums; 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 17.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (17b) “papildināmība” ir papildināmība, 

kā definēts 8.a pantā (jauns). 

 

Grozījums Nr.  46 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(a) Savienības konkurētspēju, tostarp 

inovāciju un digitalizāciju; 

(a) Savienības konkurētspēju, tostarp 

pētniecību, inovāciju un digitalizāciju; 

 

Grozījums Nr.  47 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) Savienības ekonomikas stabilitāti 

un izaugsmi; 

(b) Savienības ekonomikas ilgtspējīgu 

izaugsmi, tiecoties sasniegt ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus un Parīzes 

klimata nolīguma mērķus; 

 

Grozījums Nr.  48 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) atbalstīt finansēšanas un 

ieguldījumu darbības pētniecības, 

inovācijas un digitalizācijas jomā; 

(b) visās politikas sadaļās atbalstīt 

finansēšanas un ieguldījumu darbības 

pētniecībā, inovācijas un digitalizācijas 
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jomā, ietverot atbalstu inovatīvu 

uzņēmumu darbības paplašināšanai un 

tehnoloģiju ieviešanai tirgū; 

 

Grozījums Nr.  49 

 

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 vienkāršot inovatīvu 

jaunuzņēmumu, MVU, tostarp 

mikrouzņēmumu, un pienācīgi pamatotos 

gadījumos mazu vidējas kapitalizācijas 

sabiedrību piekļuvi finansējumam un tā 

pieejamību, kā arī uzlabot šo uzņēmumu 

vispārējo konkurētspēju; 

 

Grozījums Nr.  50 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (da) palīdzēt sasniegt vispārējo mērķi, 

t. i., vismaz 30 % ES budžeta izdevumu 

veltīt klimata mērķu sasniegšanai, un 

palielināt ieguldījumus klimata pārmaiņu 

mazināšanas un pielāgošanās pasākumos, 

jo īpaši sasniegt ES 2030. gada mērķus 

klimata un enerģētikas jomā, kuru 

īstenošanas uzraudzība notiek saskaņā ar 

Regulu (ES) XX [Enerģētikas savienības 

pārvaldība], nodrošinot to, ka vismaz 

40 % no fonda InvestEU līdzekļu tiek 

piešķirti klimata mērķu sasniegšanai. 

 

Grozījums Nr.  51 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

ES garantija ES nodalījuma vajadzībām, 

kas minēts 8. panta 1. punkta a) 

apakšpunktā, ir 38 000 000 000 EUR 

(faktiskajās cenās).  Nodrošinājuma likmi 

nosaka 40 % apmērā. 

ES garantija ES nodalījuma vajadzībām, 

kas minēts 8. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā, ir 38 000 000 000 EUR 

(nemainīgās cenās), no kuriem vismaz 

28 500 000 000 EUR piešķir EIB grupai. 
Nodrošinājuma likmi nosaka 35 % apmērā. 

EIB: 

 – kā īstenošanas partnere piešķir valsts un 

reģiona attīstību veicinošām bankām 

piekļuvi savam ES garantijas 

piešķīrumam; 

 – izstrādājot un īstenojot finanšu 

instrumentus un projektus, veido lietišķu 

dialogu ar valsts un reģiona attīstību 

veicinošām bankām; 

 – katru gadu ziņo Eiropas Parlamentam 

par garantijas darbību, 3. pantā noteikto 

mērķu sasniegšanu un sadarbību ar valsts 

un reģionālajiem dalībniekiem. 

 Komisija ne vēlāk kā 2024. gada decembrī 

vidusposma pārskatā novērtē EIB grupai 

piešķirto daļu un nepieciešamības 

gadījumā ierosina izmaiņas līdz 10 % 

apmērā. 

 

Grozījums Nr.  52 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 Projektus, kuru finansēšanai vajadzīgi 

papildu līdzekļi, paredz tikai 

atbalsttiesīgām darbībām saskaņā ar 

atbilstības kritērijiem, kas noteikti tajā 

Savienības programmā, no kuras šie 

līdzekļi ir nodoti, un programmas 

InvestEU mērķis ir arī segt augstāko riska 

daļu. 
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Grozījums Nr.  53 

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). 

 

Grozījums Nr.  54 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

4. Šā panta 3. punktā minēto summu 

var izmantot arī tehniskajai un 

administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga 

programmas InvestEU īstenošanai, 

piemēram, sagatavošanas, uzraudzības, 

kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 

darbībām, tostarp korporatīvajām 

informācijas tehnoloģiju sistēmām. 

4. Šā panta 3. punktā minēto summu 

var izmantot arī tehniskajai un 

administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga 

programmas InvestEU īstenošanai, 

piemēram, sagatavošanas, uzraudzības, 

kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 

darbībām, tostarp korporatīvajām 

informācijas tehnoloģiju sistēmām. Šāda 

izmantojuma mērķis ir mazināt 

administratīvo slogu saņēmējiem, un šī 

summa nedrīkst būt lielāka par 5 % no 

1. punktā noteiktās finansējuma vērtības. 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

a) ir saskaņotas ar politikas mērķiem 

un atbilst atbalsttiesīguma kritērijiem, kas 

izklāstīti noteikumos par Savienības 

programmu, saskaņā ar kuru tiek lemts par 

atbalsta piešķiršanu; 

a) ir saskaņotas ar politikas mērķiem 

un atbilst atbalsttiesīguma kritērijiem, kas 

izklāstīti noteikumos par Savienības 

programmu, saskaņā ar kuru tiek lemts par 

atbalsta piešķiršanu; neviena finansēšanas 

vai ieguldījumu darbība, uz kuru attiecas 

ES garantija, nedrīkst kavēt virzību uz 

IAM sasniegšanu, saskaņā ar Parīzes 

nolīgumu pieņemto ES saistību izpildi, ES 

2030. gada mērķu klimata un enerģētikas 
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jomā īstenošanu, kā arī uzdevumu līdz 

2050. gadam panākt pāreju uz 

siltumnīcefekta gāzu nulles emisiju 

ekonomiku; 

 

Grozījums Nr.  56 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

1. Fonds InvestEU darbojas, 

izmantojot šādas četras politikas sadaļas, 

kas novērš tirgus nepilnības vai 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas to konkrētajā darbības jomā: 

1. Fonds InvestEU darbojas, 

izmantojot šādas četras politikas sadaļas, 

kas novērš tirgus nepilnības vai 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas to konkrētajā darbības jomā, un 

attiecīgos gadījumos ņem vērā pieredzi, 

kas gūta darbā ar finanšu instrumentiem, 

kuri tikuši izmantoti iepriekšējā 

daudzgadu finanšu shēmā: 

 

Grozījums Nr.  57 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

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 ilgtspējīgus ieguldījumus 

tādās jomās kā transports, tostarp 

multimodāls transports, ceļu satiksmes 

drošība, tūrisms, enerģētika, jo īpaši 

aizvien plašāka atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošana, 

energoefektivitāte atbilstoši 2030. gada un 

2050. gada enerģētikas politikas 

satvaram, starpsavienojumu līmeņa 

uzlabošana, digitālā savienojamība un 

piekļuve, tostarp lauku reģionos, izejvielu 

piegāde un pārstrāde, kosmoss, okeāni, 

iekšzemes ūdeņi, atkritumu nepieļaušana 
un aprites ekonomika, dabas un cita vides 

infrastruktūra, iekārtas, mobilie aktīvi un 

inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas 



 

PE625.308v02-00 36/80 AD\1167954LV.docx 

LV 

veicina Savienības mērķu īstenošanu vides 

vai sociālās ilgtspējības jomā vai abās 

minētajās jomās un kas atbilst Savienības 

standartiem vides vai sociālās ilgtspējības 

jomā; 

 

Grozījums Nr.  58 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 aa) Atjaunošanas un uzturēšanas 

infrastruktūras apakšsadaļa: ietver 

ilgtspējīgus ieguldījumus: 

 - dzelzceļa un autoceļu tiltu un tuneļu 

atjaunošana, rūpējoties par to drošumu; 

 - ēku atjaunošanas projektos, kas vērsti uz 

enerģijas ietaupīšanu, decentralizētas 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izplatīšanu un ēku integrāciju savienotā 

enerģijas, uzglabāšanas, digitālajā un 

transporta sistēmā; 

 

Grozījums Nr.  59 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

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, 

produktu izstrādes un inovācijas darbības, 

tehnoloģiju un pētniecības rezultātu 

tālāknodošanu tirgum, tirgus veicinātāju 

un uzņēmumu sadarbības atbalstīšanu, 

inovatīvu risinājumu demonstrēšanu, 

izvēršanu un pielāgošanu un atbalstu 

inovatīvu uzņēmumu, tostarp 

jaunuzņēmumu un MVU, izaugsmei, kā 

arī Savienības rūpniecības digitalizāciju, 

pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, 

īstenojot jo īpaši InnovFin; 
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Grozījums Nr.  60 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

c) MVU politikas sadaļa: MVU un 

pienācīgi pamatotos gadījumos mazu 

vidējas kapitalizācijas sabiedrību piekļuve 

finansējumam un tā pieejamība; 

c) MVU politikas sadaļa: 

jaunuzņēmumu, MVU, tostarp inovatīvu 

MVU, un pienācīgi pamatotos gadījumos 

mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 

vienkāršota piekļuve finansējumam un tā 

pieejamība, jo īpaši lai uzlabotu vispārējo 

konkurētspēju, inovāciju, digitalizāciju un 

ilgtspēju; 

 

Grozījums Nr.  61 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

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 studējošo kredītus; 

sociālo infrastruktūru (tostarp sociālos un 

studentu mājokļus); sociālo inovāciju; 

veselības aprūpi un ilgtermiņa aprūpi; 

iekļautību un pieejamību, kultūras 

darbības, jo īpaši ar sociālu mērķi; 

neaizsargāto cilvēku, tostarp trešo valstu 

valstspiederīgo, integrāciju. 

 

Grozījums Nr.  62 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Finansēšanas un ieguldījumu darbībām Finansēšanas un ieguldījumu darbībām 
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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. 

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 deleģēta akta veidā, 

ņemot vērā kritērijus, kas paredzēti 

[Regulā par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 

ieguldījumu veicināšanai 

COM(2018)353], lai noteiktu, vai 

saimnieciskā darbība ir vides ziņā 

ilgtspējīga. Attiecīgos gadījumos 

projektus, kas nepārsniedz konkrētu 

lielumu, kas ir definēts norādēs, var 

atbrīvot no minētajām pārbaudēm. 

 

Grozījums Nr.  63 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

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 

un nodrošināt atbilstību ES mērķiem un 

standartiem vides jomā; 

 

Grozījums Nr.  64 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 ba) novērtēt ietekmi uz nodarbinātību 

un kvalitatīvu darbvietu izveidi; 

 

Grozījums Nr.  65 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

4. Īstenošanas partneri sniedz 

vajadzīgo informāciju, lai būtu iespējams 

izsekot ieguldījumiem, kas sekmē 

Savienības mērķu īstenošanu klimata un 

vides jomā, pamatojoties uz norādēm, kas 

Komisijai ir jāizstrādā. 

4. Īstenošanas partneri sniedz 

vajadzīgo informāciju, lai būtu iespējams 

izsekot ieguldījumiem, kas sekmē 

Savienības mērķu īstenošanu klimata un 

vides jomā, pamatojoties uz norādēm, kas 

Komisijai ir jāizstrādā, un attiecīgos 

gadījumos izvērtē darbību atbilstību 

regulai par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 

ieguldījumu veicināšanai 

(COM(2018)353); 

 

Grozījums Nr.  66 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 4.a MVU politikas sadaļā paredz 

atbalstu arī saņēmējiem, kurus atbalsta ar 

dažādiem ES garantijas mehānismiem, 

kas apvienoti fondā InvestEU, jo īpaši ar 

Kultūras un radošo nozaru garantijas 

mehānismu no programmas “Radošā 

Eiropa”. 

 

Grozījums Nr.  67 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts 
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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: 

 – vismaz 65 % ieguldījumu saskaņā ar 

ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 

sadaļu būtiski veicina Savienības mērķu 

īstenošanu klimata un vides jomā 

atbilstīgi Parīzes nolīgumam; 

 – vismaz 35 % ieguldījumu pētniecības, 

inovācijas un digitalizācijas politikas 

sadaļā veicina “Apvārsnis Eiropa” mērķu 

sasniegšanu; 

 – būtiska daļa no MVU politikas sadaļā 

MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu 

kapitālu paredzētās garantijas būtu 

jāparedz inovatīvu MVU atbalstam; 

 – vismaz 30 % ieguldījumu sociālo 

ieguldījumu un prasmju sadaļā veicina 

“Apvārsnis Eiropa” un Erasmus + mērķu 

sasniegšanu. 

 Komisija kopā ar īstenošanas partneriem 

cenšas panākt, ka daļu no budžeta 

garantijas, ko izmanto SIW vajadzībām, 

sadala ar mērķi nodrošināt līdzsvaru starp 

darbībām dažādās jomās. 

 

Grozījums Nr.  68 

 

Regulas priekšlikums 

8.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 8.a pants 

 Papildināmība 

 1. Šajā regulā “papildināmība” ir fonda 

InvestEU atbalsts darbībām, ar ko risina 

tirgus nepilnību vai ieguldījumu 

nepietiekamības situācijas, tostarp 

ieguldījumu ilgtermiņa atdevi vai 
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nepieciešamību pēc augstāka riska 

finansējuma projektiem, kuri nodrošina 

ilgtermiņa vidiskos un sociālos 

ieguvumus, un ko laikposmā, kad var 

izmantot ES garantiju, īstenošanas 

partneri bez fonda InvestEU atbalsta 

nevarētu īstenot vai nevarētu īstenot tikpat 

lielā mērā. Fonda InvestEU atbalstītajos 

projektos ievēro 3. pantā noteiktos 

mērķus. 

 2. Neskarot prasību ievērot 

papildināmības definīciju, kas izklāstīta 

pirmajā punktā, par papildināmību 

nepārprotami liecina šādi elementi: 

 – ierosinātie projekti, kas saistīti ar EIB 

īpašajām darbībām atbilstošu risku, kā tas 

noteikts EIB statūtu 16. pantā, vai 

līdzvērtīgu risku, īpaši, ja šādi projekti ir 

saistīti ar konkrētai valstij, nozarei vai 

reģionam raksturīgu risku, jo īpaši tādu, 

ar kuru nākas saskarties mazāk attīstītos 

reģionos un pārejas reģionos, un/vai ja 

šādiem projektiem ir raksturīgs risks, kas 

saistīts ar inovāciju, jo īpaši tādu 

tehnoloģiju jomā, kuras veicina izaugsmi, 

ilgtspēju un produktivitāti, bet nav 

pārbaudītas, 

 – īstenošanas partneru ierosinātie 

projekti, kuru riska pakāpi Investīciju 

komiteja uzskata par līdzvērtīgu tai, kas 

norādīta šā punkta pirmajā ievilkumā. 

 

Grozījums Nr.  69 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

1. Summas, kuras piešķīrusi 

dalībvalsts saskaņā ar [Regulas [KNR] 

numurs] [10. panta 1. punktu] vai [Regulas 

[KLP plāns] numurs] [75. panta 1. punktu], 

izmanto, lai nodrošinātu ES garantijas daļu 

dalībvalsts nodalījumā, kas sedz 

finansēšanas un ieguldījumu darbības 

1. Saskaņā ar Regulas (ES) XX 

[Kopīgo noteikumu regula] 21. pantu 

dalībvalstis vai reģioni attiecīgā gadījumā 

un brīvprātīgi var pieprasīt novirzīt daļu 

no piešķīruma programmai InvestEU. 

Novirzītos līdzekļus izmanto saskaņā ar 

programmas InvestEU noteikumiem. 
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attiecīgajā dalībvalstī. Summas, kuras piešķīrusi dalībvalsts 

saskaņā ar [Regulas [KNR] numurs] [10. 

panta 1. punktu] vai [Regulas [KLP plāns] 

numurs] [75. panta 1. punktu], izmanto, lai 

nodrošinātu ES garantijas daļu dalībvalsts 

nodalījumā, kas sedz finansēšanas un 

ieguldījumu darbības attiecīgajā 

dalībvalstī. 

 

Grozījums Nr.  70 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Lai izveidotu minēto ES garantijas daļu 

dalībvalsts nodalījumā, starp dalībvalsti un 

Komisiju noslēdz iemaksu nolīgumu. 

Lai izveidotu minēto ES garantijas daļu 

dalībvalsts nodalījumā, starp dalībvalsti 

vai — izmantojot dalībvalsts 

starpniecību — reģionu un Komisiju 

noslēdz iemaksu nolīgumu. 

 

Grozījums Nr.  71 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

a) kopējā summa ES garantijas daļai 

dalībvalsts nodalījumā, kas attiecas uz 

konkrēto dalībvalsti, tās nodrošinājuma 

likme, iemaksas summa no dalītas 

pārvaldības fondiem, nodrošinājuma 

veidošanās posms saskaņā ar gada finanšu 

plānu un izrietošo iespējamo saistību 

summa, kura jāsedz ar kompensējošu 

garantiju, ko sniedz attiecīgā dalībvalsts; 

a) kopējā summa ES garantijas daļai 

dalībvalsts vai reģiona nodalījumā, kas 

attiecas uz konkrēto dalībvalsti, tās 

nodrošinājuma likme, iemaksas summa no 

dalītas pārvaldības fondiem, 

nodrošinājuma veidošanās posms saskaņā 

ar gada finanšu plānu un izrietošo 

iespējamo saistību summa, kura jāsedz ar 

kompensējošu garantiju, ko sniedz attiecīgā 

dalībvalsts; 

 

Grozījums Nr.  72 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

c) īstenošanas partneris vai partneri, 

kas ir pauduši savu ieinteresētību, un 

Komisijas pienākums informēt dalībvalsti 

par izvēlēto īstenošanas partneri vai 

partneriem; 

c) īstenošanas partneris vai partneri, 

kas ir pauduši savu ieinteresētību, un 

Komisijas pienākums informēt dalībvalsti 

un vajadzības gadījumā reģionālo 

pārvaldes iestādi par izvēlēto īstenošanas 

partneri vai partneriem; 

 

Grozījums Nr.  73 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

e) ikgadējie ziņošanas pienākumi 

attiecībā uz dalībvalsti, tostarp ziņošana 

saskaņā ar rādītājiem, kas minēti iemaksu 

nolīgumā; 

e) ikgadējie ziņošanas pienākumi 

attiecībā uz dalībvalsti vai vajadzības 

gadījumā reģionu, tostarp ziņošana 

saskaņā ar rādītājiem, kas minēti iemaksu 

nolīgumā; 

 

Grozījums Nr.  74 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(c) Komisija nekavējoties informē 

dalībvalsti, ja sakarā ar pieprasījumiem 

izmantot šo ES garantijas daļu no 

dalībvalsts nodalījuma, nodrošinājuma 

līmenis minētajai ES garantijas daļai kļūst 

mazāks par 20 % no sākotnējā 

nodrošinājuma; 

(c) Komisija nekavējoties informē 

dalībvalsti vai vajadzības gadījumā 

reģionu, ja sakarā ar pieprasījumiem 

izmantot šo ES garantijas daļu no 

dalībvalsts nodalījuma, nodrošinājuma 

līmenis minētajai ES garantijas daļai kļūst 

mazāks par 20 % no sākotnējā 

nodrošinājuma; 

 

Grozījums Nr.  75 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts – d apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(d) ja nodrošinājumu līmenis minētajai 

ES garantijas daļai no dalībvalsts 

nodalījuma sasniedz 10 % no sākotnējā 

nodrošinājuma, attiecīgā dalībvalsts pēc 

Komisijas pieprasījuma kopējā 

nodrošinājuma fondā nodrošina līdz 5 % 

no sākotnējā nodrošinājuma. 

(d) ja nodrošinājumu līmenis minētajai 

ES garantijas daļai no dalībvalsts 

nodalījuma sasniedz 10 % no sākotnējā 

nodrošinājuma, attiecīgā dalībvalsts vai 

reģions pēc Komisijas pieprasījuma kopējā 

nodrošinājuma fondā nodrošina līdz 5 % 

no sākotnējā nodrošinājuma. 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

2. ES garantijas atbalstu var piešķirt 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz 

kurām attiecas šī regula, ieguldījumu 

laikposmam, kas beidzas 2027. gada 

31. decembrī. Līgumus starp īstenošanas 

partneri un gala saņēmēju vai finanšu 

starpnieku vai jebkuru citu subjektu, kas 

minēts 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 

paraksta līdz 2028. gada 31. decembrim. 

2. ES garantijas atbalstu var piešķirt 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz 

kurām attiecas šī regula, ieguldījumu 

laikposmam, kas beidzas 2027. gada 

31. decembrī. Šim atbalstam jānodrošina 

lielāku iespēju līmenis attiecībā uz MVU, 

kuri pierāda, ka tiem ir objektīvas 

grūtības piekļūt kredītiem. Līgumus starp 

īstenošanas partneri un gala saņēmēju vai 

finanšu starpnieku vai jebkuru citu 

subjektu, kas minēts 13. panta 1. punkta a) 

apakšpunktā, paraksta līdz 2028. gada 31. 

decembrim. 

 

Grozījums Nr.  77 

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(a) atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 

[Finanšu regulas] [209. panta 2. punkta a) 

līdz e) apakšpunktā], jo īpaši 

papildināmības prasībai, kas izklāstīta 

[Finanšu regulas] [209. panta 2. punkta 

b) apakšpunktā] un vajadzības gadījumā 

maksimāli palielina privātos ieguldījumus 

saskaņā ar [Finanšu regulas] [209. panta 2. 

(a) atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 

[Finanšu regulas] [209. panta 2. punkta a) 

līdz e) apakšpunktā], jo īpaši īstenojot 

papildināmību, kā noteikts [8.a] pantā, 

panākot sviras efektu un pastiprinošo 

efektu ar vispārēja tāda ieguldījuma 

piesaisti, kurš pārsniedz Savienības 

garantijas apmēru, un vajadzības 
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punkta d) apakšpunktu]; gadījumā maksimāli palielina privātos 

ieguldījumus saskaņā ar [Finanšu regulas] 

[209. panta 2. punkta d) apakšpunktu]; 

 

Grozījums Nr.  78 

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) veicina Savienības politikas mērķu 

sasniegšanu un ietilpst finansēšanas un 

ieguldījumu darbībām atbalsttiesīgu jomu 

tvērumā atbilstīgajā sadaļā saskaņā ar šīs 

regulas II pielikumu; un 

(b) veicina un papildina Savienības 

politikas mērķu sasniegšanu un atbilst 

tiem, jo īpaši mērķiem, kas saistīti 

Savienības mērķiem klimata un vides 

jomā, un ietilpst finansēšanas un 

ieguldījumu darbībām atbalsttiesīgu jomu 

tvērumā atbilstīgajā sadaļā saskaņā ar šīs 

regulas II pielikumu; un 

 

Grozījums Nr.  79 

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (ca) ir tehniski dzīvotspējīgas un 

ilgtspējīgas no vides un sociālā viedokļa 

atbilstīgi šīs regulas II pielikumā 

noteiktajiem atbilstības kritērijiem; 

 

Grozījums Nr.  80 

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (cb) Fonds InvestEU neatbalsta 

darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, 

ja vien šādas darbības nav pienācīgi 

pamatotas ar iemeslu, ka tās veicina vai 

sekmē Enerģētikas savienības mērķu, 

proti, energodrošības, iekšējā enerģijas 
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tirgus integrācijas, izmantotās enerģijas 

efektivitātes un ekonomikas 

dekarbonizācijas mērķu, sasniegšanu 

saskaņā ar Parīzes nolīgumu un ka tās 

uzskatāmas par tādiem tehnoloģiskiem 

sasniegumiem mazoglekļa un tīro 

tehnoloģiju jomā, kuri sekmē enerģētikas 

pārkārtošanu un uzlabo konkurētspēju. 

 

Grozījums Nr.  81 

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(c) attiecīgā gadījumā – 2. punkta 

a) apakšpunktā minēta trešā valsts; 

(c) attiecīgā gadījumā – 2. punkta 

a) apakšpunktā minēta trešā valsts, kas 

ievēro cilvēktiesības; 

 

Grozījums Nr.  82 

 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Attiecībā uz ES nodalījumu atbilstīgie 

darījumu partneri ir pauduši savu 

ieinteresētību un spēj segt finansēšanas un 

ieguldījumu darbības vismaz trijās 

dalībvalstīs. Īstenošanas partneri, 

izveidojot grupu, var arī kopīgi segt 

finansēšanas un ieguldījumu darbības 

vismaz trijās dalībvalstīs. 

Attiecībā uz ES nodalījumu atbilstīgie 

darījumu partneri ir pauduši savu 

ieinteresētību un spēj segt finansēšanas un 

ieguldījumu darbības vismaz trijās 

dalībvalstīs. Īstenošanas partneri, 

izveidojot grupu, var arī kopīgi segt 

finansēšanas un ieguldījumu darbības 

vismaz divās dalībvalstīs. Šie kritēriji ir 

izpildīti arī tad, ja īstenošanas partneri 

konstatē kopēju tirgus nepilnību 

attiecīgajos tirgos un risina šo tirgus 

nepilnību vai nepietiekamu ieguldījumu 

situāciju ar vietēji pielāgotiem, taču 

līdzīgiem instrumentiem. 

 

Grozījums Nr.  83 
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Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 4.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 Ja dalībvalsts nodalījuma izmantošana ir 

vērsta uz politikas darbībām, kas jau ir 

risinātas ES nodalījumā, izmantojot 

līdzīgas finansēšanas un ieguldījumu 

darbības, dalībvalstu un Eiropas 

Savienības nodalījumiem ir vieni un tie 

paši īstenošanas partneri. 

 

Grozījums Nr.  84 

 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(d) panāk ģeogrāfisko dažādošanu; (d) panāk ģeogrāfisko dažādošanu pa 

dalībvalstīm un reģioniem; 

 

Grozījums Nr.  85 

 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(e) nodrošina pietiekamu riska 

dažādošanu; 

(e) nodrošina pietiekamu riska 

dažādošanu, vienlaikus nepieļaujot 

pārmērīga finanšu riska darbības; 

 

Grozījums Nr.  86 

 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (fa) nodrošina papildināmību, kā 

noteikts 8.a pantā; 
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Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 1.a Valsts attīstību veicinošas bankas 

un iestādes ir arī finanšu iestādes, kurām 

ir attiecīgi noteikumi un procedūras. Ir 

jānodrošina, ka prasības, kas noteiktas 

saskaņā ar [Finanšu regulas] 

[154. pantu], ir samērīgas attiecībā pret šo 

iestāžu lielumu un/vai ģeogrāfisko 

darbības jomu. Būtu jāņem vērā esošie 

dati, uzraudzības procesi un valsts 

atbalsts. 

Pamatojums 

Eiropas Komisija ir ierosinājusi šādas valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes 

piesaistīt īstenošanas partneru statusā, turklāt tās diezgan vāji atbilst [Finanšu regulas] 

[154. pantā] paredzētajam pīlāru novērtējumam un vismaz triju dalībvalstu kritērijam. 

 

Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 

4.a nodaļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 Visas struktūras, kas piedalās lēmumu 

pieņemšanā un projektu atlasē, rīkojas 

saskaņā ar pārredzamības, 

pārskatatbildības un ieinteresēto personu, 

tostarp pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju, garantētas līdzdalības 

principiem. Tajās vajadzētu būt 

neatkarīgiem ekspertiem ar dažādu 

tehnisko kvalifikāciju, tostarp ekspertiem 

klimata jomā, un tām jācenšas panākt 

dzimumu līdzsvaru. Informāciju par 

projektiem, atlases procedūru un lēmumu 

pieņemšanu publicē, vienlaikus ievērojot 

komercinformācijas sensitivitāti. 

 (Šis grozījums ir nodaļas ievads un 

tādējādi attiecas uz 17.–19. pantu. To 
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iekļauj tekstā pirms 17. panta.) 

 

Grozījums Nr.  89 

 

Regulas priekšlikums 

16.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 16.a pants 

 Pārvaldība 

 Visas iestādes, kas piedalās programmas 

InvestEU pārvaldībā, kā noteikts šīs 

regulas 17., 18. un 19. pantā, rīkojas 

saskaņā ar pārredzamības un 

pārskatatbildības principiem un 

nodrošina ieinteresēto personu līdzdalību, 

attiecīgos gadījumos — jo īpaši 

līdzieguldītāju, publisko iestāžu, ekspertu, 

izglītības, apmācības un pētniecības 

iestāžu, attiecīgo sociālo partneru un 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 

līdzdalību. Tajās vajadzētu būt attiecīgiem 

neatkarīgiem ekspertiem un panākt 

dzimumu līdzsvaru. Informāciju par 

projektiem un lēmumu pieņemšanu 

publicē, vienlaikus ievērojot 

komercinformācijas sensitivitāti. 

 

Grozījums Nr.  90 

 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

1. Komisiju konsultē konsultatīva 

padome, kurai ir divi sastāvi, proti, 

īstenošanas partneru pārstāvji un 

dalībvalstu pārstāvji. 

1. Koordinācijas komiteju konsultē 

konsultatīva padome, kurai ir divi sastāvi, 

proti, īstenošanas partneru pārstāvji un 

dalībvalstu pārstāvji. 

 

Grozījums Nr.  91 
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Regulas priekšlikums 

17. pants – 5. punkts – a apakšpunkts – ii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(ii) sniedz konsultācijas Komisijai par 

tirgus nepilnībām un neoptimālām 

ieguldījumu situācijām un tirgus 

apstākļiem; 

(ii) sniedz konsultācijas Koordinācijas 

komitejai par tirgus nepilnībām un 

neoptimālām ieguldījumu situācijām un 

tirgus apstākļiem; 

 

Grozījums Nr.  92 

 

Regulas priekšlikums 

17.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 17.a pants 

 Koordinācijas komiteja 

 1. Fondu InvestEU pārvalda 

Koordinācijas komiteja, kura pieņem 

lēmumus par ES garantijas izmantošanu 

saskaņā ar 3. pantā noteiktajiem 

vispārējiem mērķiem. 

 2. Koordinācijas komiteja: 

 (a) sastāv no septiņiem locekļiem: trīs 

ieceļ Komisija, vienu — konsultatīvā 

padome īstenošanas partneru pārstāvju 

sastāvā, vienu — Eiropas Investīciju 

banka, un divi ir Eiropas Parlamenta 

iecelti eksperti kā locekļi bez 

balsstiesībām. Ieceltie eksperti neprasa un 

nepieņem norādījumus no Savienības 

iestādēm, struktūrām, birojiem vai 

aģentūrām, no dalībvalstu valdībām vai 

no citām publiskā vai privātā sektora 

struktūrām un darbojas pilnīgi neatkarīgi. 

Savus pienākumus eksperti pilda objektīvi 

un fonda InvestEU interesēs; 

 (b) ievēlē priekšsēdētāju no savu 

balsstiesīgo locekļu vidus uz noteiktu trīs 

gadu termiņu, ko var pagarināt vienu 

reizi; 

 (c) apspriež un pēc iespējas ņem vērā visu 

locekļu viedokļus. Ja locekļi nevar 
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vienoties par kopīgu nostāju, 

Koordinācijas komiteja pieņem lēmumus 

ar balsstiesīgo locekļu vienprātīgu 

balsojumu. Koordinācijas komitejas 

sanāksmju protokolos sniedz būtisku 

pārskatu par visu locekļu viedokļiem. 

 3. Koordinācijas komiteja nodrošina, ka 

fonda InvestEU stratēģiskā ievirze atbilst 

3. pantā noteiktajiem mērķiem un ka 

ierosinātie īstenošanas partneru veiktie 

finansēšanas un ieguldījumu pasākumi 

atbilst Savienības tiesību aktiem un 

politikas nostādnēm. Koordinācijas 

komiteja, pildot pienākumus saskaņā ar 

šo regulu, cenšas sasniegt tikai šajā 

regulā noteiktos mērķus. 

 4. Koordinācijas komiteja nosaka fonda 

InvestEU darbībai nepieciešamo darbības 

politiku un procedūras, kā arī 

noteikumus, kas piemērojami darbībām ar 

investīciju platformām un valsts attīstību 

veicinošām bankām vai iestādēm. 

 5. Koordinācijas komiteja sagatavo 

rezultātu pārskatu par ierosinātajām 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām 

Investīciju komitejai. 

 Rezultātu pārskatā jo īpaši iekļauj 

novērtējumu par: (a) ierosināto 

finansēšanas un ieguldījumu darbību 

riska profilu; 

 (b) ieguvumu galasaņēmējiem; 

 (c) atbalsttiesīguma kritēriju ievērošanu. 

 Katrs īstenošanas partneris sniedz 

adekvātu un saskaņotu informāciju 

Koordinācijas komitejai, lai tā varētu 

sagatavot rezultātu pārskatu. 

 6. Koordinācijas komiteja regulāri rīko 

apspriešanos ar attiecīgajām 

ieinteresētajām personām, jo īpaši ar 

līdzieguldītājiem, publiskajām iestādēm, 

ekspertiem, izglītības, apmācības un 

pētniecības iestādēm, attiecīgajiem 

sociālajiem partneriem un pilsoniskās 

sabiedrības pārstāvjiem, par ieguldījumu 

politikas ievirzi un īstenošanu saskaņā ar 
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šo regulu. 

 

Grozījums Nr.  93 

 

Regulas priekšlikums 

18. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

18. pants svītrots 

Projekta grupa  

1. Tiek izveidota projekta grupa, kas 

sastāv no ekspertiem, kurus bez ietekmes 

uz Savienības budžetu Komisijas rīcībā 

norīko īstenošanas partneri. 

 

2. Katrs īstenošanas partneris norīko 

ekspertus projekta grupai. Ekspertu skaitu 

nosaka garantijas nolīgumā. 

 

3. Komisija apstiprina, vai 

īstenošanas partneru ierosinātās 

finansēšanas un ieguldījumu darbības 

atbilst Savienības tiesību aktiem un 

politikas nostādnēm. 

 

4. Pēc Komisijas apstiprinājuma, kas 

minēts 3. punktā, projekta grupa veic 

kvalitātes kontroli attiecībā uz 

uzticamības pārbaudi ierosinātajām 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, 

ko veic īstenošanas partneri. 

Finansēšanas un ieguldījumu darbības 

pēc tam iesniedz Investīciju komitejai, lai 

tā apstiprinātu, ka tās tiek segtas ar ES 

garantiju. 

 

Projekta grupa sagatavo rezultātu 

pārskatu par ierosinātajām finansēšanas 

un ieguldījumu darbībām Investīciju 

komitejai. 

 

Rezultātu pārskatā jo īpaši iekļauj 

novērtējumu par: 

 

(a) ierosināto finansēšanas un 

ieguldījumu darbību riska profilu; 

 

(b) ieguvumu galasaņēmējiem;  

(c) atbalsttiesīguma kritēriju  
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ievērošanu. 

Katrs īstenošanas partneris sniedz 

atbilstīgu un saskaņotu informāciju 

projekta grupai, lai tā varētu veikt riska 

analīzi un sagatavot rezultātu pārskatu. 

 

5. Projekta grupas eksperts nevērtē 

uzticamības pārbaudi vai novērtējumu, 

kas saistīts ar iespējamu finansēšanas vai 

ieguldījumu darbību, ko iesniedzis 

īstenošanas partneris, kurš ir norīkojis 

attiecīgo ekspertu Komisijas rīcībā. Šis 

eksperts arī nesagatavo rezultātu pārskatu 

attiecībā uz minētajiem priekšlikumiem. 

 

6. Ikviens projekta grupas eksperts 

nevilcinoties paziņo Komisijai par 

jebkādu interešu konfliktu un sniedz tai 

visu informāciju, kas vajadzīga, lai 

pastāvīgi pārliecinātos, ka nav izveidojies 

interešu konflikts. 

 

7. Komisija nosaka sīki izstrādātus 

noteikumus par projekta grupas darbību 

un pārbauda interešu konflikta situācijas. 

 

8. Komisija nosaka sīki izstrādātus 

noteikumus par rezultātu pārskatu, lai 

Investīciju komiteja varētu apstiprināt ES 

garantijas izmantošanu attiecībā uz 

ierosināto finansēšanas vai ieguldījumu 

darbību. 

 

 

Grozījums Nr.  94 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) pārbauda to atbilstību šai regulai un 

attiecīgajām ieguldījumu pamatnostādnēm, 

īpašu uzmanību pievēršot papildināmības 

prasībai, kas minēta [Finanšu regulas] 

[209. panta 2. punkta b) apakšpunktā] un 

prasībai piesaistīt privātos ieguldījumus, 

kas minēta [Finanšu regulas] [209. panta 2. 

punkta d) apakšpunktā]; un  

(b) pārbauda to atbilstību šai regulai un 

attiecīgajām ieguldījumu pamatnostādnēm, 

īpašu uzmanību pievēršot papildināmības 

prasībai, kas minēta [Finanšu regulas] 

[209. panta 2. punkta b) apakšpunktā], 

7. panta 3. punktā minētajām pārbaudēm 

ilgtspējības jomā un prasībai piesaistīt 

privātos ieguldījumus, kas minēta [Finanšu 

regulas] [209. panta 2. punkta d) 
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apakšpunktā]; un  

 

Grozījums Nr.  95 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Katrā Investīciju komitejas sastāvā ir seši 

atalgoti ārējie eksperti. Komisija izvēlas 

ekspertus saskaņā ar [Finanšu regulas] 

[237. pantu] un ieceļ uz noteiktu termiņu 

līdz četriem gadiem. Šo termiņu var 

atjaunot, bet tas kopumā nepārsniedz 

septiņus gadus. Komisija var nolemt 

atjaunot pilnvaru termiņu pašreizējam 

Investīciju komitejas loceklim, 

neizmantojot šajā punktā noteikto 

procedūru. 

Katrā Investīciju komitejas sastāvā ir 

septiņi atalgoti ārējie eksperti. Komisija 

izvēlas ekspertus saskaņā ar [Finanšu 

regulas] [237. pantu] un ieceļ uz noteiktu 

termiņu līdz četriem gadiem. Šo termiņu 

var atjaunot, bet tas kopumā nepārsniedz 

septiņus gadus. Komisija var nolemt 

atjaunot pilnvaru termiņu pašreizējam 

Investīciju komitejas loceklim, 

neizmantojot šajā punktā noteikto 

procedūru. 

 

Grozījums Nr.  96 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts – 5. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Četri locekļi ir pastāvīgie locekļi visos 

četros Investīciju komitejas sastāvos. 

Turklāt katrā no šiem četriem komitejas 

sastāviem ir divi eksperti, kuriem ir 

pieredze ar ieguldījumiem nozarēs, kuras 

aptver konkrētā politikas sadaļa. Vismaz 

vienam no pastāvīgajiem locekļiem ir 

specializētas zināšanas par ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem. Komisija norīko Investīciju 

komitejas locekļus konkrētam sastāvam vai 

sastāviem. Investīciju komiteja no savu 

pastāvīgo locekļu vidus ievēl 

priekšsēdētāju. 

Pieci locekļi ir pastāvīgie locekļi visos 

četros Investīciju komitejas sastāvos. 

Turklāt katrā no šiem četriem komitejas 

sastāviem ir divi eksperti, kuriem ir 

pieredze ar ieguldījumiem nozarēs, kuras 

aptver konkrētā politikas sadaļa. Vismaz 

diviem no pastāvīgajiem locekļiem ir 

specializētas zināšanas klimata pasākumu, 

vides aizsardzības un pārvaldības jomā. 

Komisija norīko Investīciju komitejas 

locekļus konkrētam sastāvam vai 

sastāviem. Investīciju komiteja no savu 

pastāvīgo locekļu vidus ievēlē 

priekšsēdētāju. 

 

Grozījums Nr.  97 
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Regulas priekšlikums 

19. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Visu Investīciju komitejas locekļu CV un 

interešu deklarācijas publisko un pastāvīgi 

atjaunina. Ikviens investīciju komitejas 

loceklis nevilcinoties sniedz Komisijai visu 

informāciju, kas vajadzīga, lai pastāvīgi 

pārliecinātos, ka nav izveidojies interešu 

konflikts. 

Visu Investīciju komitejas locekļu CV un 

interešu deklarācijas publisko un pastāvīgi 

atjaunina. Ikviens Investīciju komitejas 

loceklis nevilcinoties sniedz Komisijai un 

Koordinācijas komitejai visu informāciju, 

kas vajadzīga, lai pastāvīgi pārliecinātos, 

ka nav izveidojies interešu konflikts. 

 

Grozījums Nr.  98 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Investīciju komitejas secinājumi, ar kuriem 

apstiprina ES garantijas atbalstu 

finansēšanas un ieguldījumu darbībai, ir 

publiski pieejami un ietver apstiprināšanas 

pamatojumu. Publikācijā neiekļauj 

sensitīvu komercinformāciju. 

Investīciju komitejas secinājumi, ar kuriem 

apstiprina ES garantijas atbalstu 

finansēšanas un ieguldījumu darbībai, ir 

publiski pieejami un ietver apstiprināšanas 

pamatojumu, piemērotos kritērijus un 

rezultātu pārskatu. Īpaša uzmanība būtu 

jāpievērš atbilstībai papildināmības 

kritērijam. Publikācijā neiekļauj sensitīvu 

komercinformāciju. 

 

Grozījums Nr.  99 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 5. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Rezultātu pārskats ir publiski pieejams pēc 

tam, kad attiecīgā gadījumā parakstīta 

finansēšanas vai ieguldījumu darbība vai 

apakšprojekts. Publikācijā neiekļauj 

sensitīvu komercinformāciju vai personas 

datus, kas nav atklājami saskaņā ar 

Savienības datu aizsardzības noteikumiem. 

Rezultātu pārskats ir publiski pieejams pēc 

tam, kad attiecīgā gadījumā parakstīta 

finansēšanas vai ieguldījumu darbība vai 

apakšprojekts. Publikācijā neiekļauj 

sensitīvu komercinformāciju vai personas 

datus, kas nav atklājami saskaņā ar 

Savienības datu aizsardzības noteikumiem. 

Katru gadu būtu jāiekļauj katrai 

dalībvalstij noraidīto projektu un 

pieņemto projektu proporcija. Par katru 
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projektu ir jānorāda tā pieņemšanas vai 

noraidīšanas pamatojums. 

 

Grozījums Nr.  100 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 5. punkts – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Investīciju komitejas secinājumus, kuros 

noraidīta ES garantijas izmantošana, 

divreiz gadā nosūta Eiropas Parlamentam 

un Padomei, ievērojot stingras 

konfidencialitātes prasības. 

Secinājumus, piemērotos kritērijus un 

pārskata rezultātus saistībā ar Investīciju 

komitejas noraidīto ES garantijas 

izmantošanu divreiz gadā nosūta Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ievērojot 

stingras konfidencialitātes prasības. 

 

Grozījums Nr.  101 

 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

InvestEU konsultāciju centrs sniedz 

konsultatīvu atbalstu, kas palīdz identificēt, 

sagatavot, strukturēt, iepirkt un īstenot 

ieguldījumu projektus vai stiprina projektu 

virzītāju un finanšu starpnieku spējas 

īstenot finansēšanas un ieguldījumu 

darbības. Atbalsts var attiecīgā gadījumā 

attiekties uz ikvienu projekta dzīves cikla 

vai atbalstīta subjekta finansējuma posmu. 

InvestEU konsultāciju centrs sniedz 

konsultatīvu atbalstu, kas palīdz identificēt, 

sagatavot, strukturēt, iepirkt un īstenot 

ieguldījumu projektus vai stiprina projektu 

virzītāju un finanšu starpnieku spējas 

īstenot finansēšanas un ieguldījumu 

darbības. Atbalsts var attiecīgā gadījumā 

attiekties uz ikvienu projekta dzīves cikla 

vai atbalstīta subjekta finansējuma posmu. 

Konsultāciju centra eksperti strādās ciešā 

sadarbībā ar EIB InnovFin Advisory. 

 

Grozījums Nr.  102 

 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 Invest EU konsultāciju centrs sniedz 

informāciju un konsultatīvu atbalstu 
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reģionālajā un vietējā līmenī, īpašu 

uzmanību pievēršot MVU un 

jaunuzņēmumiem. Tas ņem vērā ESIF 

atbalstītā Eiropas Ieguldījumu 

konsultāciju centra jau apkopoto darba 

pieredzi, un tajā iekļauj komunikācijas un 

projektu attīstības palīdzības komponentu, 

lai veidotu ilgtspējīgu projektu izstrādes 

spējas un mazāk apjomīgus projektus 

apvienotu lielākos projektos. 

 

Grozījums Nr.  103 

 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

InvestEU konsultāciju centrs ir pieejams kā 

katras 7. panta 1. punktā minētās politikas 

sadaļas elements, kas aptver visas minētās 

sadaļas nozares. Turklāt ir pieejami 

starpnozaru konsultāciju pakalpojumi. 

InvestEU konsultāciju centrs ir pieejams kā 

katras 7. panta 1. punktā minētās politikas 

sadaļas elements, kas aptver visas minētās 

sadaļas nozares, jo īpaši tās, kuras veicina 

ES klimata mērķus. Turklāt ir pieejami 

starpnozaru konsultāciju pakalpojumi. 

 

Grozījums Nr.  104 

 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) vajadzības gadījumā sniedz 

palīdzību projektu virzītājiem, tiem 

izstrādājot savus projektus, lai tie atbilstu 

mērķiem un atbalsttiesīguma kritērijiem, 

kas noteikti 3., 7. un 11. pantā, un veicina 

agregatoru attīstīšanu maza mēroga 

projektiem; tomēr šāda palīdzība 

neietekmē Investīciju komitejas 

secinājumus par ES garantijas atbalsta 

segumu šādiem projektiem; 

(b) vajadzības gadījumā sniedz 

palīdzību projektu virzītājiem, tiem 

izstrādājot savus projektus, lai tie atbilstu 

mērķiem un atbalsttiesīguma kritērijiem, 

kas noteikti 3., 7. un 11. pantā, un veicina 

agregatoru attīstīšanu maza mēroga 

projektiem, kā arī palīdz veidot tematiskās 

un reģionālās ieguldījumu platformas, 

nodrošinot juridisko palīdzību un 

atbilstīgu ieguldījumu platformas 

nolīguma paraugu; tomēr šāda palīdzība 

neietekmē Investīciju komitejas 

secinājumus par ES garantijas atbalsta 

segumu šādiem projektiem; 
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Grozījums Nr.  105 

 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(c) atbalsta darbības un izmanto 

vietējās zināšanas, lai veicinātu fonda 

InvestEU atbalsta izmantošanu visā 

Savienībā, un, ja iespējams, aktīvi sekmē 

fonda InvestEU nozaru un ģeogrāfiskās 

dažādošanas mērķa īstenošanu, atbalstot 

īstenošanas partnerus iespējamu 

finansēšanas un ieguldījumu darbību 

izveidē un attīstīšanā; 

(c) atbalsta darbības un izmanto 

vietējās zināšanas, jo īpaši palīdz maziem 

un vidējiem uzņēmumiem un 

mikrouzņēmumiem, vietējām iestādēm, 

struktūrām un kopienām un dod padomus 

par tiem pieejamām iespējām visās 

politikas sadaļās, lai veicinātu fonda 

InvestEU atbalsta izmantošanu visā 

Savienībā, un, ja iespējams, aktīvi sekmē 

fonda InvestEU nozaru un ģeogrāfiskās 

dažādošanas mērķa īstenošanu, atbalstot 

īstenošanas partnerus iespējamu 

finansēšanas un ieguldījumu darbību 

izveidē un attīstīšanā; 

 

Grozījums Nr.  106 

 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (fa) attiecīgos gadījumos proaktīvi 

sniedz konsultācijas, ievērojot principu 

“energoefektivitāte pirmajā vietā”, kā 

noteikts regulā par Enerģētikas 

savienības pārvaldību. 

 

Grozījums Nr.  107 

 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (fb) veic komunikācijas pasākumus, lai 

palielinātu informētību par projektu 

virzītājiem, finanšu konsultantiem un 
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citiem starpniekiem pieejamo atbalstu, ko 

piedāvā konsultāciju centrs, un par 

plašākām iespējām, ko sniedz programma 

InvestEU. 

 

Grozījums Nr.  108 

 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

4. Par pakalpojumiem, kas minēti 2. 

punktā, var iekasēt maksu, lai segtu daļu no 

šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām.  

4. Par pakalpojumiem, kas minēti 

2. punktā, var iekasēt samērīgu maksu, lai 

segtu daļu no šo pakalpojumu sniegšanas 

izmaksām. 

 

Grozījums Nr.  109 

 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

6. InvestEU konsultāciju centram 

vajadzības gadījumā ir vietējā klātbūtne. 

Vietēju klātbūtni jo īpaši izveido 

dalībvalstīs vai reģionos, kuriem ir grūti 

izstrādāt projektus fonda InvestEU 

ietvaros. InvestEU konsultāciju centrs 

veicina zināšanu nodošanu reģionālā un 

vietējā līmenī, lai attīstītu reģionālās un 

vietējās spējas un īpašas zināšanas attiecībā 

uz 1. punktā minēto atbalstu. 

6. InvestEU konsultāciju centram ir 

pārstāvniecība katrā dalībvalstī, un īpaša 

uzmanība tiek pievērsta tam, lai tiktu 

nodrošināta pārstāvniecība reģionos, 

kuriem ir grūti izstrādāt projektus fonda 

InvestEU ietvaros, un lai atbalstītu 

paraugprakses un informācijas apmaiņu, 

kā arī uzlabotu zināšanas par ieguldījumu 

iespējām reģionos. Centrs izveido tiešu 

dialogu starp uzņēmējiem, starpniekiem 

un Kopienas iestādēm. InvestEU 

konsultāciju centrs veicina zināšanu 

nodošanu reģionālā un vietējā līmenī, lai 

attīstītu reģionālās un vietējās spējas un 

īpašas zināšanas attiecībā uz 1. punktā 

minēto atbalstu. 

 

Grozījums Nr.  110 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts 
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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. 

Tajā ir viegli pieejama un vienkārši 

lietojama projektu datubāze, kas uzlabo 

projektu pamanāmību un ļauj 

ieguldītājiem apzināt ieguldījumu iespējas 

attiecīgā nozarē vai interešu jomā. 

Grozījums Nr.  111 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

3. Darbības rezultātu ziņošanas 

sistēma nodrošina, ka īstenošanas un 

rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 

savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. 

Šim nolūkam īstenošanas partneriem un 

citiem Savienības līdzekļu saņēmējiem 

attiecīgā gadījumā uzliek samērīgas 

ziņošanas prasības. 

3. Darbības rezultātu ziņošanas 

sistēma nodrošina, ka īstenošanas un 

rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 

savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. 

Šim nolūkam īstenošanas partneriem un 

citiem Savienības līdzekļu saņēmējiem 

attiecīgā gadījumā uzliek samērīgas 

ziņošanas prasības. Ziņošanas sistēmā tiek 

skaidri noteiktas politikas sadaļas, kuras 

ir sīki izklāstītas II pielikumā par 

nozarēm, kas ir atbilstīgas finansējuma 

saņemšanai un ieguldījumu darbībām. 

Pamatojums 

Lai varētu pienācīgi novērtēt darbības rezultātus, ir svarīgi precīzi noteikt projektus, 

pamatojoties uz četrām sadaļām un precīzi noteiktām finansēšanas un ieguldījumu jomām. 

 

Grozījums Nr.  112 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

5. Turklāt katrs īstenošanas partneris 

ik pēc sešiem mēnešiem Komisijai iesniedz 

ziņojumu par finansēšanas un ieguldījumu 

darbībām, uz kurām attiecas šī regula, 

attiecīgi iedalot tās pa ES un dalībvalsts 

nodalījumiem. Ziņojumā ietver 

5. Turklāt katrs īstenošanas partneris 

ik pēc sešiem mēnešiem Komisijai iesniedz 

ziņojumu par finansēšanas un ieguldījumu 

darbībām, uz kurām attiecas šī regula, 

attiecīgi iedalot tās pa ES un dalībvalsts 

nodalījumiem. Ziņojumā ietver 
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izvērtējumu par atbilstību prasībām ES 

garantijas izmantošanai un šīs regulas 

III pielikumā minētajiem galvenajiem 

darbības rādītājiem. Ziņojumā iekļauj arī 

darbības, statistikas, finanšu un 

grāmatvedības datus par katru finansēšanas 

un ieguldījumu darbību un par tās 

nodalījumu, politikas sadaļu un fonda 

InvestEU līmeni. Vienā no šiem 

ziņojumiem iekļauj informāciju, ko 

īstenošanas partneri snieguši saskaņā ar 

[Finanšu regulas] [155. panta 1. punkta a) 

apakšpunktu]. 

izvērtējumu par atbilstību prasībām ES 

garantijas izmantošanai un šīs regulas 

III pielikumā minētajiem galvenajiem 

darbības rādītājiem. Ja tas ir atbilstoši un 

samērīgi, ziņojumā iekļauj arī darbības, 

statistikas, finanšu un grāmatvedības datus 

par katru finansēšanas un ieguldījumu 

darbību un par tās nodalījumu, politikas 

sadaļu un fonda InvestEU līmeni. Vienā no 

šiem ziņojumiem iekļauj informāciju, ko 

īstenošanas partneri snieguši saskaņā ar 

[Finanšu regulas] [155. panta 1. punkta a) 

apakšpunktu]. Ja vien iespējams, šiem 

ziņojumiem vajadzētu būt identiskiem ar 

ziņojumiem, kas jau ir jāsniedz valsts vai 

reģionālā līmenī. Komisija apkopo un 

novērtē īstenošanas partneru ziņojumus 

un iesniedz kopsavilkumu publisku gada 

pārskatu veidā, sniedzot informāciju par 

programmas īstenošanas līmeni, 

salīdzinot ar tās mērķiem un darbības 

rādītājiem, tostarp norādot ar InvestEU 

programmu atbalstāmo finansēšanas un 

ieguldījumu darbību riskus un iespējas. 

 

Grozījums Nr.  113 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 5.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 5.a Komisija savā tīmekļa portālā 

publicē informāciju par finansēšanas un 

ieguldījumu darbībām, tostarp 

informāciju par projektu sagaidāmo 

ietekmi un ieguvumiem, ņemot vērā 

konfidenciālas un komerciāli svarīgas 

informācijas aizsardzību. Tīmekļa portāls 

nodrošina arī publisku piekļuvi 

atbalsttiesīgu darījumu partneru 

reģistram. 

 Saskaņā ar attiecīgo pārredzamības 

politiku un Savienības noteikumiem par 

datu aizsardzību un piekļuvi 

dokumentiem un informācijai īstenošanas 

partneri un citi Savienības līdzekļu 
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saņēmēji aktīvi un sistemātiski savā 

tīmekļa vietnē publisko informāciju par 

visām šīs programmas aptvertajām 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, jo 

īpaši norādot, kādā veidā minētie projekti 

palīdz sasniegt šīs regulas mērķus un 

prasības. Sniedzot šādu informāciju, 

vienmēr jāņem vērā konfidenciālas un 

sensitīvas komercinformācijas 

aizsardzība. Publiskojot informāciju par 

šīs programmas aptvertajām finansēšanas 

un ieguldījumu darbībām saskaņā ar šo 

regulu, īstenošanas partneri vienmēr 

paziņo atklātībai par Savienības atbalstu. 

 

Grozījums Nr.  114 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

2. Komisija līdz 2025. gada 30. 

septembrim veic starpposma novērtējumu 

par programmu InvestEU, jo īpaši par ES 

garantijas izmantojumu. 

2. Komisija līdz 2024. gada 

31. decembrim veic starpposma 

novērtējumu par programmu InvestEU, jo 

īpaši par ES garantijas izmantojumu. 

 

Grozījums Nr.  115 

Regulas priekšlikums 

24. pants– 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Saskaņā ar [Finanšu regulas] [127. pantu] 

vispārēja ticamības apliecinājuma pamatā 

ir personu vai subjektu, tostarp tādu, kas 

nav Savienības iestāžu vai struktūru 

pilnvarotās personas vai subjekti, veiktas 

revīzijas par Savienības finansējuma 

izmantošanu. 

Saskaņā ar [Finanšu regulas] [127. pantu] 

vispārēja ticamības apliecinājuma pamatā 

ir Eiropas Revīzijas palātas un personu vai 

subjektu, tostarp tādu, kas nav Savienības 

iestāžu vai struktūru pilnvarotās personas 

vai subjekti, veiktas revīzijas par 

Savienības finansējuma izmantošanu. 

Grozījums Nr.  116 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

2. Komisija īsteno informācijas un 

saziņas pasākumus saistībā ar programmu 

InvestEU un tās darbībām un rezultātiem. 

Finanšu līdzekļi, kas piešķirti programmai 

InvestEU, veicina arī korporatīvo 

komunikāciju par Savienības politikas 

prioritātēm, ciktāl tās ir saistītas ar 3. pantā 

minētajiem mērķiem. 

2. Komisija uzsāk efektīvu, 

informatīvu un ES mēroga komunikācijas 

stratēģiju, ar ko papildina InvestEU 

programmu, lai palielinātu šīs 

programmas redzamību, jo īpaši attiecībā 

uz MVU, un tādējādi piesaistītu projektus 

ar vislabāko potenciālu. Finanšu līdzekļi, 

kas piešķirti programmai InvestEU, veicina 

arī korporatīvo komunikāciju par 

Savienības politikas prioritātēm, ciktāl tās 

ir saistītas ar 3. pantā minētajiem mērķiem. 

 

Grozījums Nr.  117 

 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 Saskaņā ar šīs regulas 4. pantu šo 

sadalījumu var finanšu gada laikā mainīt 

atbilstoši norisēm dažādajos mērķos, kas 

minēti šīs regulas 3. panta 2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  118 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Finansēšanas un ieguldījumu darbības var 

attiekties uz vienu vai vairākām no šīm 

nozarēm: 

Finansēšanas un ieguldījumu darbības 

attiecas uz vienu vai vairākām no šīm 

nozarēm: 

 

Grozījums Nr.  119 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(a) tīru un ilgtspējīgu atjaunojamu 

energoresursu ražošanas, piegādes vai 

izmantošanas paplašināšana; 

(a) tīru un ilgtspējīgu atjaunojamu 

enerģētikas risinājumu ražošanas, 

paātrinātas izvēršanas, piegādes vai 

īstenošanas paplašināšana; 

 

Grozījums Nr.  120 

 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) energoefektivitāte un energotaupība 

(īpašu uzmanību pievēršot 

energopieprasījuma samazināšanai ar 

pieprasījuma pārvaldības un ēku 

renovācijas pasākumiem); 

(b) energoefektivitāte, enerģijas 

pārkārtošana un energotaupība (īpašu 

uzmanību pievēršot energopieprasījuma 

samazināšanai ar pieprasījuma pārvaldības 

un ēku renovācijas pasākumiem); 

 

Grozījums Nr.  121 

 

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, viedie 

tīkli) izveide, pilnveidošana un 

modernizācija un dalībvalstu energotīklu 

starpsavienojuma līmeņa paaugstināšana; 

 

Grozījums Nr.  122 

 

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;  

(d) ilgtspējīgas sintētiskas degvielas un 

alternatīvas degvielas izstrādāšana, 

izmantojot atjaunojamus/ oglekļa ziņā 
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alternatīvas degvielas;  neitrālus avotus, un tās piegāde saskaņā ar 

noteikumiem, kas noteikti [Atjaunojamo 

energoresursu direktīvā 2009/28/EK]; 

 

Grozījums Nr.  123 

 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(e) oglekļa uztveršanas un 

uzglabāšanas infrastruktūra. 

(e) oglekļa uztveršanas un oglekļa 

uzglabāšanas infrastruktūra ražošanas 

procesos, bioenerģijas iekārtās un 

ražošanas iekārtās, lai nodrošinātu 

enerģijas pārkārtošanu. 

 

Grozījums Nr.  124 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

2. Ilgtspējīgu transporta infrastruktūru 

attīstība, aprīkojums un inovatīvas 

tehnoloģijas saskaņā ar Savienības 

transporta prioritātēm un saistībām saskaņā 

ar Parīzes nolīgumu, jo īpaši veicot šādus 

pasākumus: 

2. Ilgtspējīgu transporta infrastruktūru 

attīstība, aprīkojums, inovatīvi mobilie 

risinājumi un aprīkojums, kā arī 

inovatīvas tehnoloģijas saskaņā ar 

Savienības transporta prioritātēm un 

saistībām saskaņā ar Parīzes nolīgumu, jo 

īpaši veicot šādus pasākumus: 

 

Grozījums Nr.  125 

 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(a) projekti TEN-T infrastruktūras, 

tostarp pilsētu mezglu, jūras un iekšējo 

ostu, multimodālo termināļu un to 

savienojumu ar galvenajiem tīkliem, 

attīstības atbalstam; 

(a) projekti TEN-T infrastruktūras, 

tostarp pilsētu mezglu, jūras un iekšējo 

ostu, lidostu, multimodālo termināļu un to 

savienojumu ar galvenajiem tīkliem, 

ilgtspējīgas attīstības atbalstam; 
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Grozījums Nr.  126 

 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) viedas un ilgtspējīgas pilsētu 

mobilitātes projekti (pievēršoties 

mazemisiju pilsētas transporta veidiem, 

pieejamībai, gaisa piesārņojumam un 

troksnim, energopatēriņam un 

negadījumiem); 

(b) viedas un ilgtspējīgas pilsētu 

mobilitātes projekti (pievēršoties 

bezemisiju un mazemisiju pilsētas 

transporta veidiem, pieejamībai, gaisa 

piesārņojumam un troksnim, 

energopatēriņam un ceļu satiksmes 

drošībai); 

 

Grozījums Nr.  127 

 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(c) atbalsts transporta kustamo aktīvu 

atjaunošanai un modernizācijai ar mērķi 

izvērst mazemisiju mobilitātes risinājumus; 

(c) atbalsts transporta kustamo aktīvu 

atjaunošanai un modernizācijai ar mērķi 

izvērst bezemisiju un mazemisiju 

mobilitātes risinājumus; 

 

Grozījums Nr.  128 

 

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.  129 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(e) alternatīvu degvielu infrastruktūra, 

tostarp elektriskās uzlādes infrastruktūra. 

(e) alternatīvu degvielu infrastruktūra, 

tostarp elektriskās uzlādes infrastruktūras 

izvēršana, saskaņā ar noteikumiem, kas 

noteikti [Atjaunojamo energoresursu 

direktīvas 2009/28/EK] 25. pantā. 

 

Grozījums Nr.  130 

 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(c) projekti un uzņēmumi vides resursu 

pārvaldības un tīru tehnoloģiju jomā; 

(c) projekti un uzņēmumi vides resursu 

pārvaldības un ilgtspējīgu tehnoloģiju 

jomā; 

 

Grozījums Nr.  131 

 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(f) darbības saistībā ar klimata 

pārmaiņām, tostarp dabas katastrofu riska 

mazināšana; 

(f) darbības saistībā ar klimata 

pārmaiņām, tostarp dabas katastrofu riska 

mazināšana, pielāgošanās klimata 

pārmaiņām un to mazināšana; 

 

Grozījums Nr.  132 

 

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 enerģijas un 

resursu efektivitātes aspektus ražošanā un 

produktu aprites ciklā, tostarp primāro un 

otrreizējo izejvielu ilgtspējīga piegāde un 

reciklēšana; 
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Grozījums Nr.  133 

 

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, 5G savienojamības izveidi, 

un digitālās savienojamības un piekļuves 

uzlabošana, jo īpaši lauku apvidos un 

perifēros reģionos. 

 

Grozījums Nr.  134 

 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(a) pētniecība, tostarp pētniecības 

infrastruktūra un atbalsts akadēmiskajām 

aprindām, un inovāciju projekti 

[“Apvārsnis Eiropa”] mērķu sasniegšanai; 

(a) atbalsts pētniecības infrastruktūrai 

un tādiem pētniecības un inovāciju 

projektiem visās tematiskajās jomās, kuri 

definēti programmā “Apvārsnis Eiropa” 
un kuri sekmē minētās programmas 

mērķu sasniegšanu; 

 

Grozījums Nr.  135 

 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) korporatīvie projekti; (b) korporatīvie projekti, tostarp 

apmācība un uzņēmumu kopu un tīklu 

izveides veicināšana; 

 

Grozījums Nr.  136 
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Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(d) sadarbības projekti akadēmisko 

aprindu un uzņēmumu starpā; 

(d) uz sadarbību vērsti pētniecības un 

inovāciju projekti akadēmisko aprindu, 

pētniecības un inovāciju organizāciju un 

nozares, publiskās un privātās partnerības 

un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

pārstāvju starpā; 

 

Grozījums Nr.  137 

 

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 un pieejami veselības 

aprūpes produkti, tostarp zāles, 

medicīniskas ierīces, diagnostikas un 

uzlabotas terapijas zāles, jaunas 

pretmikrobu vielas un inovatīvi izstrādes 

procesi, kam nav vajadzīgi izmēģinājumi 

ar dzīvniekiem. 

 

Grozījums Nr.  138 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 6. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

6. Digitālo tehnoloģiju un 

pakalpojumu izstrāde un ieviešana, jo īpaši 

veicot šādus pasākumus: 

6. Digitālo tehnoloģiju un 

pakalpojumu izstrāde, ieviešana un 

uzlabošana, jo īpaši veicot šādus 

pasākumus: 

 

Grozījums Nr.  139 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(a) mākslīgais intelekts; (a) mākslīgais intelekts saskaņā ar 

programmu “Digitālā Eiropa”, jo īpaši 

attiecībā uz ētiku; 

 

Grozījums Nr.  140 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (aa) kvantu tehnoloģija, 

 

Grozījums Nr.  141 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 6. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (fa) robotika un automatizācija; 

 

Grozījums Nr.  142 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 7. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

7. Finansiāls atbalsts vienībām, kuras 

nodarbina līdz 3000 darbinieku, jo īpaši 

pievēršoties MVU un mazām vidējas 

kapitalizācijas sabiedrībām, jo īpaši veicot 

šādus pasākumus: 

7. Finansiāls atbalsts vienībām, kuras 

nodarbina līdz 3000 darbinieku. MVU 

sadaļā uzmanība ir pievērsta tikai MVU 

un mazām vidējas kapitalizācijas 

sabiedrībām, jo īpaši veicot šādus 

pasākumus: 

 

Grozījums Nr.  143 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(a) apgrozāmā kapitāla nodrošināšana 

un ieguldījumi; 

(a) apgrozāmā kapitāla nodrošināšana 

un ieguldījumi, jo īpaši attiecībā uz 

darbībām, kas veicina uzņēmējdarbības 

kultūru un vidi un sekmē 

mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 

uzņēmumu izveidi un izaugsmi; 

 

Grozījums Nr.  144 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) riska finansējuma nodrošināšana, 

sākot ar sēklas posmu līdz pat darbības 

paplašināšanas posmam, lai nodrošinātu 

tehnoloģiju līdera pozīciju inovatīvās un 

ilgtspējīgās nozarēs. 

(b) riska finansējuma nodrošināšana, 

sākot ar sēklas posmu līdz pat darbības 

paplašināšanas posmam, lai nodrošinātu 

tehnoloģiju līdera pozīciju inovatīvās un 

ilgtspējīgās nozarēs, tostarp uzlabojot to 

digitalizāciju un inovācijas spēju, un lai 

nodrošinātu to vispārējo konkurētspēju. 

 

Grozījums Nr.  145 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

9. Tūrisms. 9. Ilgtspējīgs tūrisms. 

 

Grozījums Nr.  146 

 

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, dzimumu līdztiesības 

veicināšana un sociālā ekonomika; 
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Grozījums Nr.  147 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 11. punkts – d apakšpunkts – i punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

i) izglītība un apmācība, tostarp 

agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe, 

izglītības iestādes, studentu mājokļi un 

digitālās ierīces; 

i) izglītība un apmācība, tostarp 

agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe, 

izglītības iestādes, studentu mājokļi un 

digitālās ierīces, kā arī studiju kredīti; 

 

Grozījums Nr.  148 

 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(h) inovatīvi veselības aprūpes 

risinājumi, tostarp veselības aprūpes 

pakalpojumi un jauni aprūpes modeļi; 

(h) inovatīvi veselības aprūpes 

risinājumi, tostarp veselības aprūpes 

pakalpojumi, veselības aprūpes sistēmu 

vadība, e-veselība, profilaktiskā medicīna, 

precīzijas medicīna un jauni aprūpes 

modeļi; 

 

Grozījums Nr.  149 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 12. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

12. Aizsardzības industrijas attīstība, 

stiprinot Savienības stratēģisko 

autonomiju, jo īpaši, sniedzot atbalstu: 

svītrots 

(a) Savienības aizsardzības nozares 

piegādes ķēdei, jo īpaši, sniedzot 

finansiālu atbalstu MVU un uzņēmumiem 

ar vidēji lielu kapitālu; 

 

(b) uzņēmumiem, kas piedalās 

revolucionāros inovāciju projektos 

aizsardzības nozarē un ar to cieši 

saistītām divējāda lietojuma 
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tehnoloģijām; 

(c) aizsardzības nozares piegādes 

ķēdei, piedaloties kopīgos pētniecības un 

izstrādes projektos aizsardzības jomā, 

tostarp tādos, kas saņem Eiropas 

Aizsardzības fonda atbalstu; 

 

(d) aizsardzības pētniecības un 

apmācības infrastruktūrai. 

 

 

Grozījums Nr.  150 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 13. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) sekmēt kosmosa sistēmu un 

tehnoloģiju konkurētspēju, jo īpaši 

pievēršoties piegādes ķēžu vājajiem 

punktiem; 

(b) sekmēt kosmosa sistēmu un 

tehnoloģiju konkurētspēju, jo īpaši 

pievēršoties piegādes ķēžu neatkarībai; 

 

Grozījums Nr.  151 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 13. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(c) atbalstīt kosmosa uzņēmējdarbību; (c) atbalstīt kosmosa uzņēmējdarbību, 

tostarp lejupēju attīstību; 

 

Grozījums Nr.  152 

 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 13.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 13.a Jūru un okeānu attīstība, attīstot 

ilgtspējīgu zilo ekonomiku, kas atbilst 

integrētās jūrniecības politikas mērķiem, 

jo īpaši: 

 a. jūrniecības uzņēmējdarbība; 
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 b. inovatīva un konkurētspējīga 

jūrniecības nozare; 

 c. okeānu lietotājprasme un zilā karjera; 

 d. ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana, 

jo īpaši IAM Nr. 14 (“Dzīvība ūdenī”); 

 e. atjaunojami jūras energoresursi un 

aprites ekonomika. 

 

Grozījums Nr.  153 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

1. InvestEU finansējuma apjoms 

(dalījums pa politikas sadaļām) 

1. InvestEU finansējuma apjoms 

(dalījums pa punktiem un apakšpunktiem 

attiecībā uz nozarēm, kas ir atbilstīgas 

finansējuma saņemšanai un ieguldījumu 

darbībām, kā noteikts II pielikumā) 

 

Grozījums Nr.  154 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. punkts – 1.4.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 1.4.a Sinerģijas ar citām ES 

programmām 

 

Grozījums Nr.  155 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

2. InvestEU finansējuma 

ģeogrāfiskais tvērums (dalījums pa 

politikas sadaļām) 

2. InvestEU finansējuma 

ģeogrāfiskais tvērums (dalījums pa 

punktiem un apakšpunktiem attiecībā uz 

nozarēm, kas ir atbilstīgas finansējuma 

saņemšanai un ieguldījumu darbībām, kā 

noteikts II pielikumā) 
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Grozījums Nr.  156 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 2. punkts – 2.1.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 2.1.a Projektos ietverto reģionu skaits 

 

Grozījums Nr.  157 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

3.2. Ieguldījumi klimata mērķu 

atbalstam 

3.2. Ieguldījumi enerģētikas un klimata 

mērķu atbalstam un attiecīgā gadījumā 

detalizēts uzskaitījums katrai politikas 

sadaļai un kategorijai, kā arī klimata 

pārmaiņu nozīme 

 

Grozījums Nr.  158 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

4.1. Enerģija: atjaunojamās enerģijas 

ražošanas radītā papildu jauda (MW) 

4.1. Enerģija: atjaunojamās enerģijas 

ražošanas radītā papildu jauda (MW) pēc 

avota 

 

Grozījums Nr.  159 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

4.2. Enerģija: mājsaimniecību skaits ar 

uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju 

4.2. Enerģija: mājsaimniecību skaits, 

sabiedrisko un komerctelpu skaits ar 

uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju, 

tostarp klasifikācijas uzlabošanas pakāpe 
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vai līdzvērtīgi rādītāji, vai tādu 

mājsaimniecību skaits, kas atjaunotas 

atbilstoši NZEB vai pasīvo māju 

standartam 

 

Grozījums Nr.  160 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

4.3. Digitalizācija: papildu 

mājsaimniecības, kurām ir platjoslas 

piekļuve ar ātrumu vismaz 100 Mbps, ko 

var uzlabot līdz gigabitu ātrumam 

4.3. Digitalizācija: papildu 

mājsaimniecības, komerciālā lietojuma 

un/vai sabiedriskās ēkas, kurām ir 

platjoslas piekļuve ar ātrumu vismaz 100 

Mbps, ko var uzlabot līdz gigabitu 

ātrumam, vai izveidoto WIFI piekļuves 

punktu skaits 

 

Grozījums Nr.  161 

 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 4.5.a Izveidoto alternatīvās degvielas 

infrastruktūras punktu skaits 

 

Grozījums Nr.  162 

 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 4.5.b Emisiju samazinājums: 

samazinātais CO2 emisiju daudzums 

 

Grozījums Nr.  163 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

5.1. Atbalsts mērķim 3 % no Savienības 

IKP ieguldīt pētniecībā, izstrādē un 

inovācijā 

5.1. Atbalsts mērķim 3 % no Savienības 

IKP ieguldīt pētniecībā, izstrādē un 

inovācijā visā programmas darbības laikā 

 

Grozījums Nr.  164 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

5.2. Uzņēmumu skaits, kam sniegts 

atbalsts pētniecības un inovācijas projektu 

īstenošanā 

5.2. Uzņēmumu skaits, kam sniegts 

atbalsts pētniecības un inovācijas projektu 

īstenošanā visā programmas darbības 

laikā 

 

Grozījums Nr.  165 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 5. punkts – 5.2.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 5.2.a To projektu skaits, kuri iepriekš ir 

saņēmuši atbalstu no pamatprogrammas 

“Apvārsnis Eiropa” un/vai programmas 

“Digitālā Eiropa” 

 

Grozījums Nr.  166 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

6.2. Atbalstīto uzņēmumu skaits, tos 

klasificējot pēc posmiem (agrīns, 

izaugsmes/paplašināšanās posms) 

6.2. Atbalstīto uzņēmumu skaits, tos 

klasificējot pēc posmiem (agrīns, 

izaugsmes/paplašināšanās posms), jo īpaši 

inovatīvie MVU 

 



 

PE625.308v02-00 78/80 AD\1167954LV.docx 

LV 

Grozījums Nr.  167 

 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 7. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

7. Sociālie ieguldījumi un prasmes 7. Pa dzimumiem dalīti dati attiecībā 

uz sociālajiem ieguldījumiem un prasmēm 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Priekšlikums, ar ko izveido programmu InvestEU 

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

Atbildīgās komitejas 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

BUDG 

14.6.2018 

ECON 

14.6.2018 
  

Atzinumu sniedza 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

ITRE 

14.6.2018 

Iesaistītās komitejas - datums, kad 

paziņoja plenārsēdē 

5.7.2018 

Atzinumu sagatavoja 

       Iecelšanas datums 

Seán Kelly 

13.6.2018 

55. pants – kopīgā komiteju procedūra 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 
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