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9.1.2019 A8-0482/17 

Grozījums Nr.  17 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programmas InvestEU izveide 

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

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 un iekļaujošu 

izaugsmi un nodarbinātību, pēdējo gadu 

laikā Savienība ir pieņēmusi vērienīgas 

stratēģijas, piemēram, stratēģiju 

“Eiropa 2020”, kapitāla tirgu savienību, 

digitālā vienotā tirgus stratēģiju, Eiropas 

darba kārtību kultūrai, tiesību aktu paketi 

“Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”, 

Savienības rīcības plānu pārejai uz aprites 

ekonomiku, zemu emisiju mobilitātes 

stratēģiju, aizsardzības un kosmosa 

stratēģiju Eiropai un Eiropas sociālo 

tiesību pīlāru, kuras sniegušas nebūtiskus 

rezultātus reģionālās un sociālās 

nevienlīdzības problēmas risināšanā. 

Fondam InvestEU būtu jāizmanto, 

jāuzlabo un jāpastiprina sinerģija starp 

minētajām savstarpēji pastiprinošajām 

stratēģijām, sniedzot atbalstu 

ieguldījumiem un piekļuvi finansējumam.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Grozījums Nr.  18 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programmas InvestEU izveide 

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

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 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. 

svītrots 
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Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/19 

Grozījums Nr.  19 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programmas InvestEU izveide 

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

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Dalībvalsts nodalījums būtu īpaši 

jāizstrādā tā, lai dalītas pārvaldības 

fondus varētu izmantot Savienības 

emitētas garantijas nodrošinājumam. Šīs 

kombinācijas mērķis ir izmantot 

Savienības augsto kredītreitingu, lai 

veicinātu valsts un reģionālos 

ieguldījumus, vienlaikus nodrošinot 

iespējamo saistību konsekventu riska 

pārvaldību, īstenojot Komisijas sniegto 

garantiju netiešās pārvaldības ietvaros. 

Savienībai būtu jāgarantē finansēšanas 

un ieguldījumu darbības, kas paredzētas 

starp Komisiju un īstenošanas partneri 

noslēgtos garantiju nolīgumos dalībvalsts 

nodalījuma ietvaros, dalītas pārvaldības 

fondiem būtu jāsniedz garantijas 

nodrošinājums, ievērojot nodrošinājuma 

likmi, ko Komisija nosaka, pamatojoties 

uz darbību veidu un izrietošiem 

paredzamiem zaudējumiem, un attiecīgā 

dalībvalsts uzņemtos zaudējumus, kas 

pārsniedz paredzamos zaudējumus, 

Savienības labā emitējot kompensējošu 

garantiju. Šādas vienošanās būtu 

jānoslēdz vienotā iemaksu nolīgumā ar 

katru dalībvalsti, kas brīvprātīgi izvēlas 

šādu iespēju. Iemaksu nolīgumam būtu 

svītrots 



 

AM\1173560LV.docx  PE631.636v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

jāietver viens vai vairāki attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā īstenojami konkrēti 

garantiju nolīgumi. Lai noteiktu 

nodrošinājuma likmi par katru gadījumu 

atsevišķi, ir vajadzīga atkāpe no Regulas 

(ES, Euratom) Nr. XXXX  (“Finanšu 

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

projektā ir paredzēts arī vienots 

noteikumu kopums par budžeta 

garantijām, kuras atbalsta centralizēti 

pārvaldīti fondi vai dalītas pārvaldības 

fondi, kas atvieglotu to apvienošanu. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Grozījums Nr.  20 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programmas InvestEU izveide 

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

Regulas priekšlikums 

31. apsvērums 

 

 

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. 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Grozījums Nr.  21 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programmas InvestEU izveide 

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

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 12. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) “vidējas kapitalizācijas sabiedrības” 

ir vienības, kurās ir nodarbināti līdz 3000 

darbinieku un kuras nav MVU vai mazas 

vidējas kapitalizācijas sabiedrības; 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Grozījums Nr.  22 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programmas InvestEU izveide 

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

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. 

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/23 

Grozījums Nr.  23 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programmas InvestEU izveide 

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

Regulas priekšlikums 

9. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. pants svītrots 

Konkrēti noteikumi, kas piemērojami 

dalībvalsts nodalījumam 

 

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 attiecīgajā dalībvalstī. 

 

2. Lai izveidotu minēto ES garantijas 

daļu dalībvalsts nodalījumā, starp 

dalībvalsti un Komisiju noslēdz iemaksu 

nolīgumu. 

 

Dalībvalsts un Komisija noslēdz iemaksu 

nolīgumu vai groza to četru mēnešu laikā 

pēc Komisijas lēmuma par partnerības 

nolīguma vai KLP plāna pieņemšanu vai 

vienlaikus ar Komisijas lēmumu par 

programmas vai KLP plāna grozījumiem. 

 

Divas vai vairākas dalībvalstis var noslēgt 

kopīgu iemaksu nolīgumu ar Komisiju. 

 

Atkāpjoties no [Finanšu regulas] [211. 

panta 1. punkta], ES garantijas 

nodrošinājuma likmi dalībvalsts 
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nodalījumā nosaka 40 % apjomā, un to 

var koriģēt uz leju vai uz augšu visos 

iemaksu nolīgumos, lai ņemtu vērā riskus, 

kas ir saistīti ar finanšu produktiem, 

kurus paredzēts izmantot. 

3. Iemaksu nolīgumā ir iekļauti 

vismaz šādi elementi: 

 

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;  

 

b) stratēģija, kas ietver finanšu 

produktus un to minimālo sviras efektu, 

ģeogrāfiskais segums, ieguldījumu 

laikposms un attiecīgā gadījumā 

galasaņēmēju un atbalsttiesīgo starpnieku 

kategorijas; 

 

c) īstenošanas partneris vai partneri, 

kas ir pauduši savu ieinteresētību, un 

Komisijas pienākums informēt dalībvalsti 

par izvēlēto īstenošanas partneri vai 

partneriem; 

 

d) dalītas pārvaldības fondu 

iespējamās iemaksas InvestEU 

konsultāciju centrā; 
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e) ikgadējie ziņošanas pienākumi 

attiecībā uz dalībvalsti, tostarp ziņošana 

saskaņā ar rādītājiem, kas minēti iemaksu 

nolīgumā; 

 

f) noteikumi par ES garantijas daļas 

atlīdzību no dalībvalsts nodalījuma; 

 

g) iespējams apvienojums ar 

resursiem no ES nodalījuma, tostarp 

vairākpakāpju struktūra, lai panāktu 

labāku riska segumu saskaņā ar 8. panta 

2. punktu. 

 

4. Iemaksu nolīgumu Komisija 

īsteno, izmantojot garantiju nolīgumus, 

kas parakstīti ar īstenošanas partneriem 

saskaņā ar 14. pantu.  

 

Ja deviņu mēnešu laikā no iemaksu 

nolīguma parakstīšanas garantijas 

nolīgums nav noslēgts vai garantijas 

nolīguma summa nav pilnībā piešķirta, 

izmantojot vienu vai vairākus garantijas 

nolīgumus, iemaksu nolīgums zaudē 

spēku pirmajā gadījumā vai tiek attiecīgi 

grozīts otrajā gadījumā, un neizmantoto 

nodrošinājuma summu izmanto atkārtoti 

saskaņā ar [Regulas [KNR] numurs [10. 

panta 5. punktu] un Regulas [KLP plāns] 

numurs [75. panta 5. punktu]]. 

 

Ja garantijas nolīgums nav pienācīgi 

izpildīts termiņā, kas norādīts [Regulas 

[KNR] numurs [10. panta 6. punktā] vai 

Regulas [KLP plāns] numurs 75. panta 

6. punktā], iemaksu nolīgumā izdara 

grozījumus un neizmantoto 

nodrošinājuma summu izmanto atkārtoti 

saskaņā ar [Regulas [KNR] numurs [10. 

panta 6. punktu] un Regulas [KLP plāns] 

numurs [75. panta 6. punktu]]. 

 

5. Šādi noteikumi attiecas uz ES 

garantijas daļas nodrošinājumu no 

dalībvalsts nodalījuma, kas izveidots ar 

iemaksu nolīgumu: 
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(a) pēc veidošanās posma, kas minēts 

3. punkta a) apakšpunktā, jebkāds 

nodrošinājumu gada pārpalikums, kas 

aprēķināts, nodrošinājumu summu, kāda 

ir nepieciešama saskaņā ar 

nodrošinājuma likmi, salīdzinot ar 

faktiskajiem nodrošinājumiem, izmanto 

atkārtoti saskaņā ar [KNR [10. panta 6. 

punktu] un KLP plāna numurs [75. panta 

6. punktu]]; 

 

(b) atkāpjoties no [Finanšu regulas] 

[213. panta 4. punkta], pēc veidošanās 

posma, kas minēts 3. punkta a) 

apakšpunktā, nodrošinājums nerada gada 

papildinājumus laikā, kad ir pieejama 

minētā ES garantijas daļa no dalībvalsts 

nodalījuma; 

 

(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; 

 

(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. 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/24 

Grozījums Nr.  24 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Programmas InvestEU izveide 

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

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 7. punkts 

 

 

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 499 darbinieku, jo īpaši 

pievēršoties MVU un mazām vidējas 

kapitalizācijas sabiedrībām, jo īpaši veicot 

šādus pasākumus: 

Or. en 

 

 


