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ĪSS PAMATOJUMS 
 

Vispārīga informācija  

Komisijas mērķis ir ar programmu InvestEU mobilizēt publiskā un privātā sektora 

ieguldījumus, lai novērstu pastāvošos ieguldījumu trūkumus tādās jomās kā ilgtspējīgs 

transports un jauni mobilitātes modeļi, atjaunojamā enerģija un energoefektivitāte, digitālā 

savienojamība un tehnoloģijas, pētniecība un inovācija, klimats, vide un resursi, izglītība un 

prasmes, kā arī MVU attīstība. Atbalstot projektus šajās jomās, ar programmu ir paredzēts 

veicināt ES politikas mērķu sasniegšanu ilgtspējas jomā, jo īpaši attiecībā uz klimatu, 

konkurētspēju un iekļaujošu izaugsmi. Fonds InvestEU nodrošinās ES garantiju EUR 38 

miljardu apmērā, lai atbalstītu projektus, izmantojot finansēšanas un investīciju operācijas 

saskaņā ar programmu. Garantija atbilst ES budžeta piešķīrumam EUR 15,2 miljardu apmērā 

vai apropriāciju samēram 40 %. Fonds InvestEU darbojas, izmantojot četras politikas sadaļas: 

ilgtspējīga infrastruktūra; pētniecība, inovācija un digitalizācija; MVU; sociālie ieguldījumi 

un prasmes.  

Transports galvenokārt ir iekļauts “ilgtspējīgas infrastruktūras sadaļā”, kas aptver 

infrastruktūru, mobilos aktīvus un novatorisku tehnoloģiju ieviešanu. Šajā sadaļā ir arī citas 

jomas, piemēram, enerģētika, digitālā savienojamība, kosmoss, vide. Atbalstītie ieguldījumi ir 

pakļauti nosacījumam, ka tie veicina ES mērķu sasniegšanu vides vai sociālās ilgtspējas jomā.  

Šo sadaļu atbalstīs daļa no ES EUR 11,5 miljardiem jeb 30 % no kopējās ES garantijas, un tas 

atbilst ES budžeta piešķīrumam EUR 4,6 miljardu apmērā. Tā kā programmas InvestEU 

mērķis konkrēti ir atbalstīt TEN-T infrastruktūras attīstību, jāatzīmē, ka InvestEU programma 

arī aizstāj finanšu instrumentus, kas iepriekš bija EISI daļa.       

Programma InvestEU seko un aizstāj pašreizējo ESIF, kura infrastruktūras un inovācijas 

sadaļā ir atbalstīti transporta projekti ar ESIF finansējumu aptuveni EUR 8 miljardu apmērā, 

un tā rezultātā kopējie ieguldījumi ir aptuveni EUR 24 miljardi, kas ir apmēram 13 % daļa no 

ieguldījumiem, kuri tiek atbalstīti saskaņā ar šo sadaļu (līdz 2018. gada pavasarim). Papildu 

ESIF transporta projekti joprojām papildinās iepriekš minēto bilanci. No otras puses, ESIF 

radīto transporta ieguldījumu daļa neattaisno gaidītās cerības, ja ņem vērā veikto nozīmīgo 

budžeta pārvietojumu no EISI uz sākotnējo ESIF.   

Atzinuma sagatavotāja nostāja 

Atzinuma sagatavotājs  kopumā atzinīgi vērtē priekšlikumu par InvestEU kā instrumentu, kas 

palīdzētu uzlabot valsts un privātā sektora ieguldījumus transporta nozarē un līdz ar to 

panāktu steidzami nepieciešamo progresu ES transporta sistēmas modernizācijā. 

Ieguldījumiem būtu jāpievēršas gan TEN-T infrastruktūrai, tostarp alternatīvajai degvielai un 

elektriskajai uzlādei, gan arī intelektiskām transporta sistēmām, kā arī mobilitātei kopumā, 

tostarp jauniem mobilitātes veidiem, mazemisiju transportlīdzekļiem un galvenajām 

digitālajām tehnoloģijām, piemēram, satīklotam un automatizētam transportam. Lai gan ir 

svarīgi, lai projekti palīdzētu sasniegt klimata politikas mērķus, InvestEU jābūt iespējai 

pietiekamā apjomā risināt svarīgus sociālos mērķus attiecībā uz transporta drošību, darba 

iespējām un izglītību transporta vai tūrisma nozarē. Tādēļ atzinuma sagatavotājs  ierosina 

grozīt priekšlikumu, lai: 

- precizētu transporta jomas, kurām ir tiesības uz atbalstu I pielikumā un kurām vajadzētu 

ietvert TEN-T telemātikas prioritātes, pārdomātu un ilgtspējīgu mobilitāti, 
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infrastruktūras — jo īpaši autoceļu infrastruktūras — uzturēšanu un uzlabošanu, transporta 

digitālās tehnoloģijas, darbaspēka pielāgošanu; 

- uzsvērtu vajadzību atbalstīt automatizētu mobilitātes risinājumu ieviešanu;  

- pievērstu īpašu uzmanību pārrobežu projektu ieguldījumu problēmām;  

- nodrošinātu atbalstīto projektu ģeogrāfisko līdzsvaru starp dalībvalstīm;   

- precizētu, ka tūrisma projektiem būtu jāpalīdz virzīt nozari uz ilgtspējīgu, inovatīvu un 

digitalizētu tūrismu; 

 uzsvērtu, ka InvestEU vajadzētu balstīties uz sinerģiju starp transporta, enerģētikas, 

digitālajām un citām nozarēm dažādās politikas sadaļās; 

 saglabātu mērķi veikt ieguldījumus klimata politikas jomā 40 % līmenī, kas nesen noteikts 

ESIF 2.0.  

Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka InvestEU līdzekļi jāizmanto tā, lai programmas 

rezultātā vismaz ESIF līmenī varētu veikt ieguldījumus materiāli taustāmos transporta 

projektos. Tāpēc vismaz 50 % no ilgtspējīgas infrastruktūras sadaļai paredzētās daļas būtu 

jāizmanto transportam.   

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs atzīmē, ka Komisijas priekšlikums maina izveidoto 

pārvaldības struktūru, attālinoties no ESIF modeļa, kurā EIB ir bijusi galvenā loma, radot 

papildu slāņus un nedaudz pārvirzot ieguldījumu lēmumus atpakaļ uz Komisijas dienestiem. 

InvestEU būtu jāpievēršas arī tam, lai nodrošinātu reālu pievienoto vērtību, radītu papildu 

ieguldījumus, nevis dublētu vai vienkārši aizstātu projektus, kurus varētu īstenot bez fonda 

atbalsta. Gan pārvaldības, gan papildināmības aspekti ir jāturpina izskatīt gaidāmajās 

apspriedēs.     

GROZĪJUMI 

Transporta un tūrisma 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 

(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, un dažkārt tam 

bija nopietnas sekas. Tādējādi, lai gan 

Savienībā ir novērojama ieguldījumu 
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nav tik liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 

atlabšanas laikā, un nav pietiekama, lai 

kompensētu nepietiekamo ieguldījumu 

gadus.  Vēl svarīgāk ir tas, ka pašreizējais 

ieguldījumu līmenis un prognozes neatbilst 

Savienības strukturālo ieguldījumu 

vajadzībām, ņemot vērā tehnoloģiskās 

pārmaiņas un globālo konkurētspēju, 

tostarp attiecībā uz inovācijām, prasmēm, 

infrastruktūru, maziem un vidējiem 

uzņēmumiem (“MVU”), un vajadzību 

risināt nozīmīgas sociālas problēmas, 

piemēram, ilgtspējību vai iedzīvotāju 

novecošanu. Tādēļ ir vajadzīgs 

nepārtraukts atbalsts, lai novērstu tirgus 

nepilnības un nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas ar mērķi mazināt 

ieguldījumu nepietiekamību konkrētās 

nozarēs Savienības politikas mērķu 

īstenošanai. 

attiecības pret IKP atlabšana, tā joprojām 

nav tik liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 

atlabšanas laikā, un nav pietiekama, lai 

kompensētu nepietiekamo ieguldījumu 

gadus. Vēl svarīgāk ir tas, ka pašreizējais 

ieguldījumu līmenis un prognozes neatbilst 

Savienības strukturālo ieguldījumu 

vajadzībām, ņemot vērā tehnoloģiskās 

pārmaiņas un globālo konkurētspēju, 

tostarp attiecībā uz inovācijām, prasmēm, 

infrastruktūru, maziem un vidējiem 

uzņēmumiem (“MVU”), un vajadzību 

risināt nozīmīgas sociālas problēmas, 

piemēram, ilgtspējību, pieaugošo 

nevienlīdzību 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. 

 

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. Šī dažādība ir arī radījusi 

sarežģījumus starpniekiem un 

galasaņēmējiem, kuri saskārās ar 

atšķirīgiem atbalsttiesīguma un ziņošanas 

noteikumiem, un tas vēl vairāk atturēja no 

ieguldījumu veikšanas. 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 
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uzlabojot Savienības intervences ietekmi 

un vienlaikus samazinot Savienības 

budžeta izmaksas. 

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 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 īstenojusi vērienīgas stratēģijas, 

piemēram, kapitāla tirgu savienību, digitālā 

vienotā tirgus stratēģiju, tiesību aktu paketi 

“Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”, Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumenta 

izveidi, 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. 

 

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 

finansējuma avotu dažādošanai. Šajā 

(5) Fondam InvestEU būtu jāpalīdz 

uzlabot Savienības konkurētspēju, tostarp 

ilgtspējīgas infrastruktūras, inovācijas un 

digitalizācijas jomā, Savienības 

ekonomikas izaugsmes ilgstpējību, sociālo 

noturību un iekļautību un integrāciju 

Savienības kapitāla tirgos, tostarp 

risinājumus to sadrumstalotības novēršanai 

un Savienības uzņēmumu finansējuma 
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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. 

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. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(6) Fondam InvestEU būtu jāatbalsta 

ieguldījumi materiālos un nemateriālos 

aktīvos, lai veicinātu izaugsmi, 

ieguldījumus un nodarbinātību, tādējādi 

uzlabojot labklājību un ienākumu 

taisnīgāku sadali Savienībā. Ar fonda 

InvestEU starpniecību veiktajām 

intervencēm būtu jāpapildina ar dotācijām 

sniegtais Savienības atbalsts. 

(6) Fondam InvestEU būtu jāatbalsta 

ieguldījumi materiālos un nemateriālos 

aktīvos, lai veicinātu izaugsmi, 

ieguldījumus un nodarbinātību, tādējādi 

uzlabojot labklājību, apkarojot nabadzību 

un panākot ienākumu taisnīgāku sadali 

Savienībā. Ar fonda InvestEU starpniecību 

veiktajām intervencēm būtu vajadzības 

gadījumā jāpapildina ar dotācijām 

sniegtais Savienības atbalsts. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(9) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 

cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 

Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 

nolīgumu un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, programma InvestEU palīdzēs 

integrēt rīcību klimata jomā un sasniegt 

vispārējo mērķi – 25 % Savienības budžeta 

izdevumu veltīt klimata mērķu 

(9) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 

cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 

Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 

nolīgumu un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, programma InvestEU palīdzēs 

integrēt rīcību klimata jomā un sasniegt 

vispārējo mērķi – 25 % Savienības budžeta 

izdevumu veltīt klimata mērķu 



 

PE625.320v03-00 8/41 AD\1169267LV.docx 

LV 

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. 

sasniegšanai. Ir paredzams, ka darbības 

saskaņā ar programmu InvestEU attiecīgi 

dos ieguldījumu klimata jomas mērķu 

īstenošanai. Attiecīgās darbības tiks 

apzinātas, sagatavojot un īstenojot 

programmu InvestEU, un atkārtoti 

izvērtētas saistībā ar attiecīgajiem 

novērtēšanas un pārskatīšanas procesiem. 

Panatojums 

Komisijas priekšlikums attiecas uz 100 % no ierosinātā budžeta piešķīruma ilgtspējīgas 

infrastruktūras sadaļai, lai atbalstītu klimata politikas mērķus. Tas ir nepamatoti un varētu 

mazināt steidzami nepieciešamo darbības jomu projektiem, kas saistīti ar digitālās 

infrastruktūras attīstību un transporta infrastruktūras modernizāciju, t. i., ieguldījumiem, kam 

ir pozitīva ietekme klimata ziņā, piemēram, ar efektivitātes ieguvumiem. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(10) Fonda InvestEU devumam klimata 

mērķu sasniegšanā tiks sekots, izmantojot 

ES klimata marķiera sistēmu, ko Komisija 

izstrādās sadarbībā ar īstenošanas 

partneriem, un atbilstošā veidā izmantojot 

kritērijus, kas paredzēti [Regulā par 

ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanas 

sistēmas izveidi14 ], lai noteiktu, vai 

saimnieciskā darbība ir vides ziņā 

ilgtspējīga. 

(10) Fonda InvestEU devumam klimata 

mērķu sasniegšanā tiks sekots, izmantojot 

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. Fonds InvestEU arī palīdzēs 

īstenot ilgtspējīgas attīstības mērķus 

(IAM) ES politikas virzienos un 

iniciatīvās, jo ilgtspējīga attīstība ir tās 

būtisks pamatprincips. 

_________________ _________________ 

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

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 
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12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(12) Ieguldījumu projektiem, kas saņem 

Savienības atbalstu, it īpaši infrastruktūras 

jomā, būtu jāpiemēro ilgtspējības 

pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 

Komisijai būtu jāizstrādā sadarbībā ar 

īstenošanas partneriem saskaņā ar 

programmu InvestEU un pareizi izmantojot 

kritērijus, kas paredzēti ar [Regulu par 

regulējuma izveidi, lai veicinātu 

ilgtspējīgus ieguldījumus], lai noteiktu, vai 

saimnieciskā darbība ir vides ziņā 

ilgtspējīga un saskaņota ar citām 

Savienības programmām izstrādātajām 

norādēm. Šādās norādēs būtu jāietver 

atbilstīgi noteikumi, lai izvairītos no 

nepamatota administratīvā sloga. 

(12) Ieguldījumu projektiem, kas saņem 

ievērojamu Savienības atbalstu, it īpaši 

infrastruktūras jomā, būtu jāpiemēro 

novērtējums par to Eiropas pievienoto 

vērtību, tostarp to ilgtspēju, saskaņā ar 

norādēm, kas Komisijai būtu jāizstrādā 

sadarbībā ar īstenošanas partneriem 

saskaņā ar programmu InvestEU un pareizi 

izmantojot kritērijus, kas paredzēti ar 

[Regulu par regulējuma izveidi, lai 

veicinātu ilgtspējīgus ieguldījumus], lai 

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 

ziņā ilgtspējīga un saskaņota ar citām 

Savienības programmām izstrādātajām 

norādēm. Šādās norādēs būtu jāietver 

atbilstīgi noteikumi, lai izvairītos no 

nepamatota administratīvā sloga. 

 

Grozījums Nr.  9 

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 

(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 mērķus izveidot 

Eiropas vienoto transporta telpu, kā arī 
ilgtspējas mērķus, tostarp 2030. gada 

mērķus enerģētikas un klimata jomā. Tādēļ 

atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu būt 

vērstam uz taustāmiem ieguldījumiem 

transporta infrastruktūras un enerģētikas 

infrastruktūras, tostarp energoefektivitātes 

un atjaunojamās enerģijas, vides, klimata 

pārmaiņu, jūrlietu un digitālās 

infrastruktūras jomā, atbalstot, piemēram, 

intelektisko transporta sistēmu (ITS) 

izstrādi un ieviešanu. Lai maksimāli 
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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. 

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 programmām 

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.  10 

Regulas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (13 a) Transporta infrastruktūras un 

mobilitātes projektiem bieži vien ir 

grūtības ar finansējumu, jo ir zemāki 

peļņas normas rādītāji, ilgtermiņa 

ieguldījumu periods un augstāks riska un 

nenoteiktības līmenis. Lai panāktu to 

projektu, kurus finansē InvestEU, 

līdzsvarotu sadalījumu pa nozarēm un lai 

risinātu problēmu, kuru Savienībā rada 

investīciju nepietiekamība transporta 

infrastruktūrā, InvestEU konsultāciju 

centram sadarbībā ar Komisiju būtu 

jāveic īpaši pasākumi, kas atvieglotu no 

InvestEU gūto atbalstu apvienot ar 

dotācijām vai cita veida publisko 

finansējumu, kurš ir pieejams no 

Savienības vai no dalībvalstu budžetiem. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 
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13.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (13 b) tā kā ceļu satiksmes dalībnieku 

drošība ir milzīgs izaicinājums transporta 

nozares attīstībā un veiktie pasākumi un 

ieguldījumi palīdz tikai ierobežotā mērā 

samazināt ceļu satiksmē bojāgājušo un 

smagas traumas guvušo skaitu; tā kā 

programmai InvestEU vajadzētu palīdzēt 

pastiprināt centienus projektēt un 

izmantot tādas tehnoloģijas, kas palīdz 

uzlabot transportlīdzekļu un ceļu 

infrastruktūras drošumu; 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

13.c apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (13 c) tā kā patiesa multimodalitāte ir 

iespēja radīt efektīvu un videi nekaitīgu 

transporta tīklu, kas izmanto maksimālo 

potenciālu, ko sniedz visi transporta veidi, 

un veido starp tiem sinerģiju; tā kā 

programma InvestEU varētu kļūt par 

nozīmīgu rīku, lai atbalstītu ieguldījumus 

multimodāla transporta mezglos, kuri — 

neraugoties uz savu nozīmīgo ekonomisko 

potenciālu un uzņēmējdarbības paraugu 

— satur nozīmīgu risku privātiem 

ieguldītājiem; 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

13.d apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (13 d) Tā kā ir sagaidāms, ka 

savienotajai un automatizētajai 

mobilitātei būs jāpārveido transporta 

sistēmas visā pasaulē, un ES vajadzētu 
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kļūt par pasaules līderi drošu sistēmu 

ieviešanā automātiskai mobilitātei, 

palielinot satiksmes drošību un ilgtspēju, 

InvestEU būtu jāpalīdz stiprināt 

Savienības konkurētspēju šajā jomā, 

atbalstot ieguldījumus, lai attīstītu un 

izvietotu automatizētas mobilitātes 

risinājumus transportlīdzekļiem un 

infrastruktūrai un ar to saistītām ciparu 

tehnoloģijām. 

Pamatojums 

Globālā un automatizētā mobilitāte tiek intensīvi attīstīta visā pasaulē. ES šajā jomā ir jābūt 

pasaules mēroga līderim, lai nodrošinātu savas rūpniecības nozares konkurētspēju, kā 

izklāstīts Komisijas paziņojumā par ceļu uz automatizētu mobilitāti: ES nākamības 

mobilitātes stratēģija. Tādēļ InvestEU būtu jāatbalsta inovācija un automatizētu mobilitātes 

risinājumu un to pamatā esošo digitālo tehnoloģiju ieviešana infrastruktūras, 

transportlīdzekļu, IKT, robotikas un mākslīgā intelekta jomās. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (14 a) Tā kā tūrisms ir svarīga nozare 

Savienības ekonomikā, InvestEU būtu 

jāpalīdz nostiprināt nozares ilgtermiņa 

konkurētspēju, atbalstot darbības, kas 

vērstas uz to, lai pārietu uz ilgtspējīgu, 

novatorisku un digitalizētu tūrismu. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (15 a) Tā kā digitalizācija skar arī 

tūrismu, arī šai nozarei vajadzētu saņemt 

mērķtiecīgu atbalstu un fonda InvestEU. 
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Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(16) Maziem un vidējiem uzņēmumiem 

(MVU) ir būtiska nozīme Savienībā. 

Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes 

un nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 

saskaras ar problēmām, cenšoties piekļūt 

finansējumam.  Papildu sarežģījumus rada 

MVU vajadzība saglabāt konkurētspēju, 

iesaistoties digitalizācijā, 

internacionalizācijā un inovācijas darbībās 

un paaugstinot sava darbaspēka 

kvalifikāciju. Turklāt salīdzinājumā ar 

lielākiem uzņēmumiem tiem ir piekļuve 

ierobežotākam finansējuma avotu klāstam: 

tie parasti neemitē obligācijas, tiem ir tikai 

ierobežota piekļuve biržām vai lieliem 

institucionāliem ieguldītājiem. Grūtības 

piekļūt finansējumam ir vēl lielākas tiem 

MVU, kuru darbība ir vērsta uz 

nemateriāliem aktīviem. MVU Savienībā ir 

lielā mērā atkarīgi no bankām un parāda 

finansējuma, kas izpaužas kā banku kredīta 

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) Maziem un vidējiem uzņēmumiem 

(MVU) ir būtiska nozīme Savienībā. 

Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes, 

nepietiekama nodrošinājuma un kapitāla 

trūkuma 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. 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 
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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 

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 

(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 

neaizsargātu iedzīvotāju integrācijā 

sabiedrībā var uzlabot ekonomikas 

iespējas, jo īpaši, ja tos koordinē 

Savienības līmenī un tos vērš uz nozarēm, 

kas sastopas ar izaicinājumiem saistībā ar 

darbaspēka nepietiekamību, pielāgošanos 

jaunajām tehnoloģijām un nodarbinātības 

iespējām sievietēm, piemēram, transportā. 

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, tūrismu un radošumu. Lai 

nākamajā desmitgadē radītu pretsvaru 

sabiedrības lielajām pārmaiņas Savienībā 

un darba tirgū, ir jāveic ieguldījumi 

cilvēkresursos, 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 
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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. 

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. 

__________________ __________________ 

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.  18 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(19) Katrā politikas sadaļā vajadzētu būt 

diviem nodalījumiem, proti, ES 

nodalījumam un dalībvalsts nodalījumam. 

ES nodalījumam būtu samērīgā veidā 

jānovērš Savienības mēroga tirgus 

nepilnības vai nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas; atbalstītajiem 

pasākumiem vajadzētu būt skaidrai Eiropas 

pievienotajai vērtībai. Dalībvalsts 

nodalījumam būtu jādod dalībvalstīm 

iespēja daļu no to dalītas pārvaldības fondu 

līdzekļiem iemaksāt ES garantijas 

nodrošinājumam, lai izmantotu ES 

garantiju finansēšanas vai ieguldījumu 

darbībām, nolūkā novērst konkrētas tirgus 

nepilnības vai nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas to teritorijā, tostarp 

attiecībā uz neaizsargātām grupām un 

(19) Katrā politikas sadaļā vajadzētu būt 

diviem nodalījumiem, proti, ES 

nodalījumam un dalībvalsts nodalījumam. 

ES nodalījumam būtu samērīgā veidā 

jānovērš Savienības mēroga tirgus 

nepilnības, jo īpaši pārrobežu projektu 

gadījumā, vai nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas; atbalstītajiem 

pasākumiem vajadzētu būt skaidrai Eiropas 

pievienotajai vērtībai. Dalībvalsts 

nodalījumam būtu jādod dalībvalstīm 

iespēja daļu no to dalītas pārvaldības fondu 

līdzekļiem iemaksāt ES garantijas 

nodrošinājumam, lai izmantotu ES 

garantiju finansēšanas vai ieguldījumu 

darbībām, nolūkā novērst konkrētas tirgus 

nepilnības vai nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas to teritorijā, tostarp 
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attālos reģionos, piemēram, Savienības 

tālākajos reģionos, lai īstenotu dalītas 

pārvaldības fondu mērķus. Darbības, kas 

atbalstītas ar fonda InvestEU palīdzību 

atbalstītas, izmantojot vai nu ES vai 

dalībvalsts nodalījumu, nedrīkstētu dublēt 

vai izspiest privāto finansējumu vai kropļot 

konkurenci iekšējā tirgū. 

attiecībā uz neaizsargātām grupām un 

attālos reģionos, piemēram, Savienības 

tālākajos reģionos, lai īstenotu dalītas 

pārvaldības fondu mērķus. Darbības, kas 

atbalstītas ar fonda InvestEU palīdzību 

atbalstītas, izmantojot vai nu ES vai 

dalībvalsts nodalījumu, nedrīkstētu dublēt 

vai izspiest privāto finansējumu vai kropļot 

konkurenci iekšējā tirgū. 

 

Grozījums Nr.  19 

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. 

Fondam InvestEU būtu jāparedz īpaša 

pārvaldības struktūra, lai nodrošinātu 

pareizu ES garantijas izmantošanu, bet 

neradot pārmērīgu administratīvo slogu. 

 

Grozījums Nr.  20 

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 

(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 
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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. 

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.  21 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(33) Fondam InvestEU būtu attiecīgā 

gadījumā jāpalīdz dotācijas vai finanšu 

instrumentus (vai tos abus), ko finansē no 

ES budžeta vai no ES emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēmas (ETS) inovāciju 

fonda, vienmērīgi un efektīvi apvienot ar 

minēto garantiju gadījumos, kad tas ir 

vajadzīgs, lai labāk atbalstītu ieguldījumus 

konkrētu tirgus nepilnību vai nepietiekami 

optimālu ieguldījumu situāciju risināšanai. 

(33) Fondam InvestEU būtu attiecīgā 

gadījumā jāpalīdz dotācijas vai finanšu 

instrumentus (vai tos abus), ko finansē no 

ES budžeta vai jebkura cita ad hoc fonda, 

piemēram, no ES emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēmas (ETS) inovāciju 

fonda, vienmērīgi un efektīvi apvienot ar 

minēto garantiju gadījumos, kad tas ir 

vajadzīgs, lai labāk atbalstītu ieguldījumus 

konkrētu tirgus nepilnību vai nepietiekami 

optimālu ieguldījumu situāciju risināšanai. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(35) InvestEU konsultāciju centram būtu 

jāatbalsta spēcīgas ieguldījumu projektu 

plūsmas attīstība katrā politikas sadaļā. 

Turklāt būtu jāparedz programmas 

InvestEU starpnozaru komponente, lai 

centralizēti pārvaldītām Savienības 

programmām nodrošinātu vienotu 

piekļuves punktu un dažādu politikas jomu 

projektu attīstīšanas palīdzību. 

(35) InvestEU konsultāciju centram būtu 

jāatbalsta spēcīgas ieguldījumu projektu 

plūsmas attīstība katrā politikas sadaļā, 

nodrošinot efektīvu ģeogrāfisko 

dažādošanu, lai sasniegtu Savienības 

ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 

kohēzijas mērķus un izlīdzinātu reģionu 

atšķirības. Konsultāciju centram būtu 

īpaša uzmanība jāvelta mazākiem, 

pārrobežu un ES pievienotās vērtības 

projektiem. Turklāt būtu jāparedz 

programmas InvestEU starpnozaru 
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komponente, lai centralizēti pārvaldītām 

Savienības programmām nodrošinātu 

vienotu piekļuves punktu un dažādu 

politikas jomu projektu attīstīšanas 

palīdzību. 

 

Grozījums Nr.  23 

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 un taisnīgu ģeogrāfisko 

tvērumu visā Savienībā un sekmīgi 

izmantotu vietējās zināšanas par fondu 

InvestEU, ņemot vērā jau izveidotās 

atbalsta shēmas, būtu jānodrošina vietēja 

InvestEU konsultāciju centra klātbūtne 

ikvienā dalībvalstī, jo īpaši tajos 

apgabalos, kuros ir vājākie rezultātu 

rādītāji par līgumu slēgšanu, tā cenšoties 

uz vietas proaktīvi sniegt reālu un 

individuāli pielāgotu palīdzību. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

37. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(37) Saistībā ar fondu InvestEU ir 

jāatbalsta spēju veidošana, lai attīstītu 

organizatoriskās spējas un tirgus 

uzturēšanas darbības, kas ir vajadzīgas 

kvalitatīvu projektu izstrādāšanai. Turklāt 

mērķis ir radīt nosacījumus, lai paplašinātu 

potenciālo atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu 

jaunveidotos tirgus segmentos, jo īpaši 

gadījumā, ja atsevišķu projektu mazais 

apjoms ievērojami palielina darījumu 

izmaksas projekta līmenī, piemēram, 

sociālo finanšu ekosistēmu gadījumā. 

Tāpēc spēju veidošanas atbalstam 

vajadzētu būt komplementāram un 

(37) Saistībā ar fondu InvestEU ir 

jāatbalsta spēju veidošana, lai attīstītu 

organizatoriskās spējas un tirgus 

uzturēšanas darbības, kas ir vajadzīgas 

kvalitatīvu projektu izstrādāšanai, jo īpaši 

mazāk attīstītās valstīs. Turklāt mērķis ir 

radīt nosacījumus, lai paplašinātu 

potenciālo atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu 

jaunveidotos tirgus segmentos, jo īpaši 

gadījumā, ja atsevišķu projektu mazais 

apjoms ievērojami palielina darījumu 

izmaksas projekta līmenī, piemēram, 

sociālo finanšu ekosistēmu gadījumā. 

Tāpēc spēju veidošanas atbalstam 
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papildinošam attiecībā uz darbībām, kuras 

veic saskaņā ar citām Savienības 

programmām un kuras attiecas uz konkrētu 

politikas jomu. 

vajadzētu būt komplementāram un 

papildinošam attiecībā uz darbībām, kuras 

veic saskaņā ar citām Savienības 

programmām un kuras attiecas uz konkrētu 

politikas jomu. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

47. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(47) Ar programmu InvestEU visā ES 

būtu jānovērš tirgus nepilnības un 

nepietiekami optimālu ieguldījumu 

situācijas un jānodrošina inovatīvu finanšu 

produktu testēšana tirgū Savienības mērogā 

un sistēmas to izplatīšanai jaunu vai 

sarežģītu tirgus nepilnību gadījumā. Tāpēc 

rīcība Savienības līmenī ir pamatota, 

(47) Ar programmu InvestEU visā ES 

būtu jānovērš tirgus trūkumi un nepilnības 

un nepietiekami optimālu ieguldījumu 

situācijas un jānodrošina inovatīvu finanšu 

produktu testēšana tirgū Savienības mērogā 

un sistēmas to izplatīšanai jaunu vai 

sarežģītu tirgus nepilnību gadījumā. Tāpēc 

rīcība Savienības līmenī ir pamatota, 

 

Grozījums Nr.  26 

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 paredz 

noteikumus, kas reglamentē attiecības ar 

dažādajiem partneriem šīs regulas 

ietvaros. 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) Savienības ekonomikas stabilitāti 

un izaugsmi; 

(b) Savienības ekonomikas stabilitāti 

un izaugsmi, tostarp mērķus klimata jomā; 
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Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(d) Savienības kapitāla tirgu integrāciju 

un vienotā tirgus stiprināšanu, tostarp 

risinājumus Savienības kapitāla tirgu 

sadrumstalotības novēršanai, Savienības 

uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai 

un ilgtspējīga finansējuma veicināšanai. 

(d) Savienības kapitāla tirgu integrāciju 

un vienotā tirgus stiprināšanu, tostarp 

risinājumus Savienības kapitāla tirgu 

sadrumstalotības novēršanai, Savienības 

uzņēmumu, jo īpaši MVU un 

jaunuzņēmumu, finansējuma avotu 

dažādošanai un ilgtspējīga finansējuma 

veicināšanai. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (da) veicināt Savienības mērķu 

sasniegšanu klimata jomā, kā arī sniegt 

ilgtermiņa ieguvumus vides un sociālajā 

jomā 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(d) paplašināt sociālo uzņēmumu 

piekļuvi mikrofinansējumam un 

finansējumam un tā pieejamību, atbalstīt 

finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas 

saistītas ar sociālajiem ieguldījumiem un 

prasmēm un attīstīt un konsolidēt sociālo 

ieguldījumu tirgus jomās, kas minētas 7. 

panta 1. punkta d) apakšpunktā. 

(d) atvieglot sociālo uzņēmumu 

piekļuvi mikrofinansējumam un 

finansējumam, atbalstīt finansēšanas un 

ieguldījumu darbības, kas saistītas ar 

sociālajiem ieguldījumiem un prasmēm, un 

attīstīt un konsolidēt sociālo ieguldījumu 

tirgus nozarēs, kas minētas 7. panta 1. 

punkta d) apakšpunktā. 
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Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (da) uzlabot labklājību Eiropas 

Savienībā, samazinot nabadzību un 

veicinot taisnīgāku ienākumu sadali; 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (db) atbalstīt ieguldījumus materiālos 

un nemateriālos aktīvos, lai veicinātu 

izaugsmi, ieguldījumus un nodarbinātību; 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

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 

(faktiskajās cenās). Nodrošinājuma likmi 

nosaka 40 % apmērā, proti, 15 200 000 

000 EUR (13 065 000 000 EUR 

salīdzināmās cenās). 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Attiecīgās summas var papildināt ar ES 

garantijas papildu summu, ko piešķir 

dalībvalsts nodalījumam, kas minēts 8. 

panta 1. punkta b) apakšpunktā, ņemot vērā 

Attiecīgās summas var papildināt ar ES 

garantijas papildu summu, ko piešķir 

dalībvalsts nodalījumam, kas minēts 8. 

panta 1. punkta b) apakšpunktā, ņemot vērā 
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dalībvalstu piešķīrumu saskaņā ar [Regulas 

[KNR] numurs]28 [10. panta 1. punktu] un 

[Regulas [KLP plāns] numurs]29 [75. panta 

1. punktu]. 

dalībvalstu valsts vai reģionālo iestāžu 

piešķīrumu saskaņā ar [Regulas [KNR] 

numurs]28 [10. panta 1. punktu] un 

[Regulas [KLP plāns] numurs]29 [75. panta 

1. punktu]. 

__________________ __________________ 

 1a tiks papildināts 

 1a tiks papildināts 

28   

29   

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

2. Orientējošais 1. punkta pirmajā daļā 

minētās summas sadalījums ir izklāstīts šīs 

regulas I pielikumā. Komisija var 

vajadzības gadījumā mainīt I pielikumā 

minētās summas līdz 15 % attiecībā uz 

katru mērķi. Tā informē Eiropas 

Parlamentu un Padomi par jebkādām 

izmaiņām. 

2. Orientējošais 1. punkta pirmajā daļā 

minētās summas sadalījums ir izklāstīts šīs 

regulas I pielikumā. Komisija var 

vajadzības gadījumā mainīt I pielikumā 

minētās summas līdz 15 % attiecībā uz 

katru mērķi. Tā informē Eiropas 

Parlamentu un Padomi par jebkādām 

izmaiņām. 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 2.a Gadījumā, ja izrādās nepieciešami 

jauni uzkrājumi, tos ņem no ES gada 

budžeta rezervēm vai no Elastības 

instrumenta, bet nekādā gadījumā ne no 

budžeta pozīcijām vai līdzekļiem, kas jau 

ir piešķirti. 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 4. punkts 



 

AD\1169267LV.docx 23/41 PE625.320v03-00 

 LV 

 

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, informācijas, apmācības, 

sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 

revīzijas un izvērtēšanas darbībām, tostarp 

korporatīvajām informācijas tehnoloģiju 

sistēmām. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. daļa – b punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) valstis, kas pievienojas, 

kandidātvalstis un potenciālās 

kandidātvalstis – saskaņā ar attiecīgajos 

pamatnolīgumos un Asociācijas padomes 

lēmumos vai līdzīgos nolīgumos 

noteiktajiem vispārējiem principiem un 

vispārīgajiem noteikumiem un 

nosacījumiem, kas reglamentē to līdzdalību 

Savienības programmās, un saskaņā ar 

īpašajiem noteikumiem, kas ietverti 

nolīgumos starp Savienību un šīm valstīm; 

(b) valstis, kas pievienojas, un 

kandidātvalstis – saskaņā ar attiecīgajos 

pamatnolīgumos un Asociācijas padomes 

lēmumos vai līdzīgos nolīgumos 

noteiktajiem vispārējiem principiem un 

vispārīgajiem noteikumiem un 

nosacījumiem, kas reglamentē to līdzdalību 

Savienības programmās, un saskaņā ar 

īpašajiem noteikumiem, kas ietverti 

nolīgumos starp Savienību un šīm valstīm; 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. daļa – 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 trūkumus vai nepilnības, 

vai nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas to konkrētajā darbības jomā, 

tostarp tālākajos reģionos. 
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Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 

sadaļa: ietver ilgtspējīgus ieguldījumus 

tādās jomās kā transports, tūrisms, 

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 

multimodālais transports, tūrisms, 

enerģētika — īpaši koncentrējoties uz 

atjaunojamiem enerģijas avotiem un 

energoefektivitāti —, digitālā 

savienojamība, izejvielu piegāde un 

pārstrāde, kosmoss, okeāni un iekšzemes 

ūdeņi, 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; 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. daļa – 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 sadaļa: ietver 

mikrofinansēšanu, sociālās 

uzņēmējdarbības finansēšanu un sociālo 

ekonomiku; Taisnīgu pārkārtošanos darba 

ņēmējiem, prasmes, izglītību, apmācību un 

ar to saistītos pakalpojumus; sociālo 

infrastruktūru; veselības aprūpi un 

ilgtermiņa aprūpi, īpašu uzmanību veltot 

trūcīgākajiem sabiedrības locekļiem; un 

visneaizsargātāko cilvēku, tostarp trešo 

valstu valstspiederīgo, kas legāli uzturas 

kādā no ES dalībvalstīm, integrāciju. 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Finansēšanas un ieguldījumu darbībām 

saskaņā ar ilgtspējīgas infrastruktūras 

politikas sadaļu, kas minēta 1. punkta 

a) apakšpunktā, piemēro pārbaudes 

klimata, vides un sociālās ilgtspējības 

jomā, lai līdz minimumam samazinātu 

negatīvo ietekmi un maksimāli palielinātu 

ieguvumus klimata, vides un sociālās 

dimensijas jomā. Šajā nolūkā projektu 

virzītāji, kuri lūdz finansējumu, iesniedz 

pietiekamu informāciju, pamatojoties uz 

norādēm, kas Komisijai ir jāizstrādā. 

Projektus, kas nepārsniedz konkrētu 

lielumu, kas ir definēts norādēs, atbrīvo no 

minētajām pārbaudēm. 

Finansēšanas un ieguldījumu darbībām 

saskaņā ar ilgtspējīgas infrastruktūras 

politikas sadaļu, kas minēta 1. punkta 

a) apakšpunktā, piemēro pārbaudes 

klimata, vides un sociālās ilgtspējības 

jomā, lai līdz minimumam samazinātu 

negatīvo ietekmi un maksimāli palielinātu 

ieguvumus klimata, vides un sociālās 

dimensijas jomā. Šajā nolūkā projektu 

virzītāji, kuri lūdz finansējumu, iesniedz 

pietiekamu informāciju, pamatojoties uz 

norādēm, kas Komisijai ir jāizstrādā 

deleģēta akta veidā, ņemot vērā kritērijus, 

kas paredzēti [Regulā par regulējuma 

izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai COM(2018)353]. Attiecīgos 

gadījumos projektus, kas nepārsniedz 

konkrētu lielumu, kas ir definēts norādēs, 

var atbrīvot no minētajām pārbaudēm. 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

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

 

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.  44 

Regulas priekšlikums 

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

 ca) izvērtēt labvēlīgo ietekmi, kas ļautu 

sasniegt ES klimata un enerģētikas 

mērķus, kas nosprausti ES klimata un 

energoefektivitātes stratēģijās; 

Grozījums Nr.  45 

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 izvērtē darbību 

atbilstību regulai par ilgtspējīgu 

ieguldījumu veicināšanas regulējuma 

izveidi (COM(2018)353); 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

5. Īstenošanas partneri nosaka, ka 

vismaz 50 % ieguldījumu saskaņā ar 

ilgtspējīgas infrastruktūras politikas sadaļu 

veicina Savienības mērķu īstenošanu 

klimata un vides jomā. 

5. Īstenošanas partneri nosprauž 

mērķi, ka vismaz 40 % ieguldījumu, kas 

atbalsta darbības saskaņā ar ilgtspējīgas 

infrastruktūras politikas sadaļu, veicina 

Savienības mērķu īstenošanu klimata un 

vides jomā, lai pildītu saistības, kas 

paredzētas ANO Vispārējās konvencijas 

par klimata pārmaiņām COP21. 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 5.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 5.a Komisija kopā ar īstenošanas 

partneriem cenšas panākt, ka daļu no 

budžeta garantijas, ko izmanto ilgtspējīgas 

infrastruktūras politikas sadaļas 

vajadzībām, sadala ar mērķi nodrošināt 

līdzsvaru starp darbībām dažādās jomās. 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 5.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 5.b Transporta nozarē vismaz 10 % 

ieguldījumu ilgtspējīgas infrastruktūras 

politikas sadaļā tiek izmantoti, lai 

sasniegtu ES mērķi līdz 2050. gadam 

panākt ceļu satiksmes negadījumu ar 

letālām sekām un smagiem 

ievainojumiem izskaušanu un dzelzceļa 

un autoceļu tiltu un tuneļu atjaunošana, 

rūpējoties par to drošumu. 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

iii) jaunas vai sarežģītas tirgus 

nepilnības vai nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas, lai izstrādātu jaunus 

finanšu risinājumus un tirgus struktūras; 

iii) jaunas vai sarežģītas tirgus 

nepilnības, projektu starptautisks 

pārrobežu raksturs vai nepietiekami 

optimālas ieguldījumu situācijas, lai 

izstrādātu jaunus finanšu risinājumus un 

tirgus struktūras; 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iiia daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 iiia) pastiprināta sadarbība pārrobežu 

transporta projektu noformēšanā, 

sagatavošanā un īstenošanā. 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(b) dalībvalsts nodalījums risina 

konkrētas tirgus nepilnības vai 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas vienā vai vairākās dalībvalstīs, 

lai īstenotu iemaksas veicošā dalītas 

pārvaldības fonda mērķus. 

(b) dalībvalsts nodalījums risina 

konkrētas tirgus nepilnības vai 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas vienā vai vairākās dalībvalstīs, 

lai īstenotu iemaksas veicošā dalītas 

pārvaldības fonda mērķus. Var noslēgt arī 

iemaksu nolīgumu starp dalībvalsts 

reģionālo iestādi un Komisiju. Šādā 

nolīgumā paredz ieguldījumu darbības 

iemaksātāja reģiona teritorijā, un tam 

piemēro līdzvērtīgus nosacījumus tiem, 

kas izklāstīti regulas 9. pantā. 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Dalībvalsts un Komisija noslēdz iemaksu 

nolīgumu vai groza to triju mēnešu laikā 

pēc Komisijas lēmuma par partnerības 

nolīguma vai KLP plāna pieņemšanu vai 

vienlaikus ar Komisijas lēmumu par 

programmas vai KLP plāna grozījumiem. 

Dalībvalsts un Komisija noslēdz iemaksu 

nolīgumu vai groza to trīs mēnešu laikā 

pēc Komisijas lēmuma par partnerības 

nolīguma vai KLP plāna pieņemšanu vai 

vienlaikus ar Komisijas lēmumu par 

programmas vai KLP plāna grozījumiem. 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(a) pārrobežu projektus starp 

subjektiem, kuri atrodas vai veic 

uzņēmējdarbību vienā vai vairākās 

dalībvalstīs, un kas attiecas uz vienu vai 

vairākām trešām valstīm, tostarp valstīm, 

kas pievienojas, kandidātvalstīm un 

potenciālām kandidātvalstīm, valstīm, uz 

kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību 

politika, Eiropas Ekonomikas zona vai 

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija, vai 

aizjūras zemi vai teritoriju, kā noteikts 

LESD II pielikumā, vai asociēto trešo 

valsti, neatkarīgi no tā, vai minētajās trešās 

valstīs vai aizjūras zemēs vai teritorijās 

partneris ir vai tāda nav; 

(a) pārrobežu projektus starp 

subjektiem, kuri atrodas vai veic 

uzņēmējdarbību vienā vai vairākās 

dalībvalstīs, un kas attiecas uz vienu vai 

vairākām trešām valstīm, tostarp valstīm, 

kas pievienojas, un kandidātvalstīm, 

valstīm, uz kurām attiecas Eiropas 

kaimiņattiecību politika, Eiropas 

Ekonomikas zona vai Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācija, vai aizjūras zemi 

vai teritoriju, kā noteikts LESD II 

pielikumā, vai asociēto trešo valsti, 

neatkarīgi no tā, vai minētajās trešās valstīs 

vai aizjūras zemēs vai teritorijās partneris 

ir vai tāda nav; 

Grozījums Nr.  54 

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 divās 

dalībvalstīs. Īstenošanas partneri, 

izveidojot grupu, var arī kopīgi segt 

finansēšanas un ieguldījumu darbības 

vismaz divās dalībvalstīs. Šis nosacījums 

var tikt izpildīts, sedzot finansēšanas un 

ieguldījumu darbības dalībvalsts vienā 

reģionā. 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Attiecībā uz dalībvalsts nodalījumu 

attiecīgā dalībvalsts var kā īstenošanas 

partnerus ierosināt vienu vai vairākus 

atbilstīgus darījumu partnerus no tiem 

darījumu partneriem, kuri ir pauduši savu 

Attiecībā uz dalībvalsts nodalījumu 

attiecīgās dalībvalsts vai reģiona 

kompetentā iestāde var kā īstenošanas 

partnerus ierosināt vienu vai vairākus 

atbilstīgus darījumu partnerus no tiem 
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ieinteresētību saskaņā ar 9. panta 3. punkta 

c) apakšpunktu. 

darījumu partneriem, kuri ir pauduši savu 

ieinteresētību saskaņā ar 9. panta 3. punkta 

c) apakšpunktu. 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

Ja attiecīgā dalībvalsts vai reģions 

neierosina īstenošanas partneri, Komisija 

saskaņā ar šā punkta otrajā daļā minēto 

izvēlas no tiem īstenošanas partneriem, kas 

var segt finansēšanas un ieguldījumu 

darbības attiecīgajās ģeogrāfiskajās 

teritorijās. 

Ja attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgais 

reģions neierosina īstenošanas partneri, 

Komisija saskaņā ar šā punkta otrajā daļā 

minēto izvēlas no tiem īstenošanas 

partneriem, kas var segt finansēšanas un 

ieguldījumu darbības attiecīgajās 

ģeogrāfiskajās teritorijās. 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(d) panāk ģeogrāfisko dažādošanu; (d) panāk līdzsvarotu ģeogrāfisko 

dažādošanu starp dalībvalstīm; 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

1. Atlīdzību par riska uzņemšanos 

sadala starp Savienību un īstenošanas 

partneri proporcionāli to attiecīgajai riska 

uzņemšanās daļai attiecībā uz finansēšanas 

un ieguldījumu darbību vai attiecīgā 

gadījumā atsevišķu darbību portfeli. 

Īstenošanas partnerim uz paša risku ir 

atbilstošs riska darījums ar finansēšanas un 

ieguldījumu darbībām, kuras atbalsta ar ES 

garantiju, ja vien politikas mērķi, uz 

kuriem ir vērsts īstenojamais finanšu 

produkts, pēc būtības nav tādi, ka 

1. Atlīdzību par riska uzņemšanos 

sadala starp Savienību un īstenošanas 

partneri proporcionāli to attiecīgajai riska 

uzņemšanās daļai attiecībā uz finansēšanas 

un ieguldījumu darbību vai attiecīgā 

gadījumā atsevišķu darbību portfeli. 

Īstenošanas partnerim uz paša risku ir 

līdzsvarots riska darījums ar finansēšanas 

un ieguldījumu darbībām, kuras atbalsta ar 

ES garantiju, un tādēļ ar pirmās kārtas 

zaudējumu garantiju, ja vien politikas 

mērķi, uz kuriem ir vērsts īstenojamais 
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īstenošanas partneris nevarētu saprātīgi 

tajos ieguldīt savu riska uzņemšanās spēju. 

finanšu produkts, pēc būtības nav tādi, ka 

īstenošanas partneris nevarētu saprātīgi 

tajos ieguldīt savu riska uzņemšanās spēju. 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 5.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 5.a Konsultatīvās padomes sanāksmju 

protokoli tiek publiski darīti pieejami īpaši 

tam paredzētā tīmekļa vietnē. 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 Invest EU konsultāciju centrs sniedz 

konsultatīvu atbalstu valsts, reģionālajā 

un vietējā līmenī, tostarp tālākajos 

reģionos, lai sekmētu projektus ar mērķi 

nodrošināt, ka visā projekta ciklā tiek 

ņemti vērā sociālie un vides aspekti. Šāds 

atbalsts ietver sevī palīdzību projektu 

izstrādāšanā un spēju veidošanā. 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (fa) veic komunikācijas pasākumus, lai 

palielinātu informētību par projektu 

virzītājiem un finanšu un citiem 

starpniekiem pieejamo atbalstu, ko 

piedāvā konsultāciju centrs, un plašākā 

nozīmē par iespējām, ko sniedz 

programma InvestEU. 

 

Grozījums Nr.  62 
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Regulas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

1. InvestEU portālu izveido Komisija. 

Tas ir viegli pieejama un vienkārši 

lietojama projektu datubāze, kas sniedz 

būtisku informāciju par katru projektu. 

1. InvestEU portālu izveido Komisija. 

Tas ir visās ES oficiālajās valodās 

pieejama un vienkārši lietojama projektu 

datubāze, kas sniedz būtisku informāciju 

par katru projektu. 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 1.a Komisija nosaka metodiku 

kvalitatīvo rādītāju sniegšanai, kas 

vajadzīgi, lai precīzi novērtētu progresu 

virzībā uz 3. pantā izklāstīto mērķu 

sasniegšanu. Pamatojoties uz šo 

metodiku, Komisija vēlākais līdz 2021. 

gada 1. janvārim papildina III pielikumu. 

Grozījums Nr.  64 

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 ir 

derīgi padziļinātai analīzei par gūto 

progresu un pieredzētajiem sarežģījumiem 

un 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. 
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Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

1. Novērtējumus veic savlaicīgi, lai to 

rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu 

pieņemšanas procesā. 

1. Novērtējumus veic savlaicīgi, lai to 

rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu 

pieņemšanas procesā. Novērtējumos 

paredz arī kvalitatīvu izvērtējumu par 

progresu, kas panākts ceļā uz 3. pantā 

noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 ES garantiju, maksājumus un līdzekļu 

atgūšanu saskaņā ar to, un darbības 

saskaņā ar programmu InvestEU revidē 

Revīzijas palāta. 18 mēnešus pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā izdod īpašu 

Revīzijas palātas ziņojumu. 

Grozījums Nr.  67 

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.  68 

Regulas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  
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(a) tīru un ilgtspējīgu atjaunojamu 

energoresursu ražošanas, piegādes vai 

izmantošanas paplašināšana; 

(a) tīru un ilgtspējīgu atjaunojamu 

energoresursu ražošanas paplašināšana un 

ātras izvēršanas, piegādes vai 

izmantošanas veicināšana; 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(d) sintētiskas degvielas izstrādāšana, 

izmantojot atjaunojamus/ oglekļa ziņā 

neitrālus avotus, un tās piegāde; 

alternatīvas degvielas; 

(d) sintētiskas degvielas izstrādāšana, 

izmantojot atjaunojamus/ oglekļa ziņā 

neitrālus avotus, un tās piegāde; 

alternatīvas degvielas visiem transporta 

veidiem; 

Grozījums Nr.  70 

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 un drošu transporta 

infrastruktūru un mobilitātes risinājumu 

attīstība, aprīkojums un inovatīvas 

tehnoloģijas saskaņā ar Savienības 

transporta prioritātēm un saistībām saskaņā 

ar Parīzes nolīgumu, jo īpaši veicot šādus 

pasākumus: 

Grozījums Nr.  71 

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, un 

telemātikas lietojumprogrammu, kas 

izklāstītas Regulā (ES) Nr. 1315/2013, 
attīstības atbalstam; 
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Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (aa) TEN-T infrastruktūras projekti, 

kuros paredzēta vismaz divu dažādu 

transportlīdzekļu izmantošana, jo īpaši 

multimodālie kravas termināļi un 

pasažieru pārvadājumu transporta mezgli; 

Grozījums Nr.  73 

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, tostarp attiecībā uz 

iekšzemes ūdensceļu un gaisa transportu 
(pievēršoties mazemisiju pilsētas transporta 

veidiem, nediskriminējošai pieejamībai, 

gaisa piesārņojumam un troksnim, 

energopatēriņam un uzlabotai drošībai, 

tostarp attiecībā uz velosipēdistiem un 

gājējiem); 

Grozījums Nr.  74 

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 mazemisiju mobilitātes risinājumus, 

ieskaitot alternatīvu degvielu un sintētisko 

degvielu no atjaunojamiem/ oglekļa ziņā 

neitrāliem avotiem izmantošanu visu 

transporta veidu transportlīdzekļos; 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts 
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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, un jūras 

maģistrāles; 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(e) alternatīvu degvielu infrastruktūra, 

tostarp elektriskās uzlādes infrastruktūra. 

(e) alternatīvu degvielu infrastruktūra 

visiem transporta veidiem, tostarp 

elektriskās uzlādes infrastruktūra. 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr. 

 (ea) viedas un ilgtspējīgas mobilitātes 

projekti, kuru mērķis ir  

 – ceļu satiksmes drošība (tostarp vadītāju 

un pasažieru drošības uzlabošana un 

satiksmes negadījumu ar letālām sekām 

skaita un smagu traumu skaita 

samazināšana), 

 – pieejamība (tostarp lauku ap vidos), 

 – emisiju samazināšana, 

 – jaunu transporta tehnoloģiju un 

pakalpojumu izstrādi un ieviešanu, jo 

īpaši to veicot MVU un saistībā ar 

savienotiem un autonomiem transporta 

veidiem, kā arī integrētu biļešu sistēmu 

Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (eb) projekti, kuru mērķis ir saglabāt 

vai uzlabot esošo transporta 

infrastruktūru, tostarp TEN-T 

automaģistrāles, kur tas nepieciešams 

ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, 

uzturēšanai vai modernizēšanai, ITS 

pakalpojumu attīstīšanai vai 

infrastruktūras integritātes un standartu 

nodrošināšanai, jo īpaši drošu stāvvietu 

un to aprīkojuma, alternatīvo degvielu 

uzpildes staciju un elektrouzlādes sistēmu 

uzturēšanai; 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (ec) autotransporta infrastruktūra 

transporta vajadzībām kohēzijas valstīs, 

mazāk attīstītos reģionos vai pārrobežu 

transporta projektos; 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

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

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (aa) privātās dzīves un personas datu 

aizsardzība 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 6. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(f) citas padziļinātas digitālās prasmes 

un pakalpojumi, kas sekmē Savienības 

(f) citas progresīvas digitālās 

tehnoloģijas un pakalpojumi, kas sekmē 
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ražošanas nozares digitalizāciju. Savienības ražošanas nozares 

digitalizāciju, un digitālo tehnoloģiju, 

pakalpojumu un prasmju integrācija 

Savienības transporta nozarē; 

Pamatojums 

Digitalizācija strauji maina mūsu transporta sistēmu — no transporta līdzekļiem līdz 

mobilitātes pakalpojumiem, multimodālai loģistikai, navigācijai un vēl citiem elementiem. 

Programmai InvestEU jo īpaši būtu jāatbalsta inovatīvu tehnoloģiju ieviešana transporta 

nozarē, kas ir izšķiroši svarīga ES tautsaimniecības nozare. 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 9. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

9. Tūrisms. 9. Tūrisma nozare. 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

(c) izglītība, apmācība un saistīti 

pakalpojumi; 

(c) izglītība, apmācība un saistītie 

pakalpojumi, jo īpaši risinot transporta un 

citu nozaru problēmas, kas saistītas ar 

darbaspēka trūkumu, un pielāgošanos 

jaunām tehnoloģijām; 

 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 3. punkts – 3.3.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 3.3 a ieguldījumi, ar kuriem atbalsta 

vadītāju un pasažieru drošības 

uzlabošanu visos transporta veidos, jo 

īpaši autotransportā 
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Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 4. punkts – 4.4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

4.4 transports: ieguldījumi, kas 

piesaistīti TEN-T projektos, no kuriem: 

TEN-T pamattīklos 

4.4 transports: ieguldījumi, kas 

piesaistīti TEN-T projektos, no kuriem: 

 – pamattīklā un visaptverošajā tīklā tajās 

komponentu daļās, kas identificētas 

[Regulas Nr. XXX, iekļaut atsauci uz 

jauno EISI], ar ko izveido Eiropas 

infrastruktūras savienošanas 

instrumentu, pielikumā;  

 – multimodālajā infrastruktūrā; 

 – inovatīvos risinājumos, kas palīdz 

panākt transporta veidu līdzsvarotu 

apvienojumu, tostarp iekšzemes 

ūdensceļiem un gaisa transportam; 

 – Izveidoto alternatīvās degvielas 

infrastruktūras punktu skaits 

 

Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 7. punkts – 7.2.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 7.2 a atbalsts augsti kvalificētam 

darbaspēkam: darba ņēmēju skaits, kas 

atbalstīti, lai saglabātu ražošanā un 

pakalpojumu nozarē augsti kvalificētu 

darbaspēku un to pielāgotu digitalizācijai 
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