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9.1.2019 A8-0482/25 

Grozījums Nr.  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 

1.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Dalībvalstu ekonomikai steidzami 

vajadzīgs publisko ieguldījumu plāns, 

kurš vērsts uz sociālo, ekonomisko un 

teritoriālo kohēziju un izstrādāts, lai 

palielinātu kopīgo apjomu pieprasījumam 

un ieguldījumiem publiskajā 

infrastruktūrā, kas varētu un kam 

vajadzētu attiecīgi izmantot sviras efektu 

un uzlabot privātos ieguldījumus. Tikai 

šāda rakstura plāns var efektīvi atdzīvināt 

izaugsmi, cīnīties pret bezdarbu un 

mazināt sociālo, ekonomisko un 

teritoriālo nevienlīdzību. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Grozījums Nr.  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 

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 

sakarā tam būtu jāatbalsta projekti, kuri ir 

tehniski un ekonomiski dzīvotspējīgi, 

nodrošinot sistēmu, lai izmantotu parāda, 

riska dalīšanas un pašu kapitāla 

instrumentus, kuru pamatā ir Savienības 

budžeta garantijas un īstenošanas 

partneru iemaksas. Tam vajadzētu būt 

balstītam uz pieprasījumu, savukārt 

atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu 

vienlaikus būt vērstam uz to, lai palīdzētu 

sasniegt Savienības politikas mērķus. 

(5) Fondam InvestEU būtu jāpalīdz ne 

tikai samazināt ražošanas jaudas un 

ekonomikas attīstības atšķirības, bet 

jāpalīdz arī sasniegt sociālās un 

teritoriālās kohēzijas mērķus. Šajā sakarā 

tam ir jāatbalsta tādi projekti, kuri veicina 

rūpniecības attīstību, pētniecību un 

izstrādi, primāro sektoru un sociālo 

progresu, kuri sekmē kvalitatīvu 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu cita 

starpā tādās jomās kā izglītība, veselība, 

kultūra, sanitārie un atkritumu 

apsaimniekošanas pamatpakalpojumi, 

transports, sakari un enerģētikas nozares, 

kuri rada darbvietas ar tiesībām un, 

visbeidzot, kuri atbilst papildināmības 

principam īstenošanas reģionos. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Grozījums Nr.  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 

13. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Zems infrastruktūras ieguldījumu 

līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā 

mazināja Savienības spēju veicināt 

ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un 

konverģenci. Ievērojamiem ieguldījumiem 

Eiropas infrastruktūrā ir būtiska nozīme, 

lai sasniegtu Savienības ilgtspējības 

mērķus, tostarp 2030. gada mērķus 

enerģētikas un klimata jomā. Tādēļ 

atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu būt 

vērstam uz ieguldījumiem transporta, 

enerģētikas, tostarp energoefektivitātes un 

atjaunojamās enerģijas, vides, klimata 

pārmaiņu, jūrlietu un digitālās 

infrastruktūras jomā. Lai maksimāli 

palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 

ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 

veicināt racionalizētu ieguldījumu 

procesu, kas nodrošina pamanāmību 

projektu plūsmai un saskaņotību starp 

attiecīgajām Savienības programmām. 

Paturot prātā draudus drošībai, 

ieguldījumu projektiem, kas saņem 

Savienības atbalstu, būtu jāņem vērā 

principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 

aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 

jāpapildina centieni, ko veic citi 

Savienības fondi, piemēram, Eiropas 

Reģionālās attīstības fonds, kurš sniedz 

(13) Zems infrastruktūras ieguldījumu 

līmenis dalībvalstīs gan publiskajā, gan 

privātajā sektorā finanšu krīzes laikā 

mazināja to spēju veicināt ilgtspējīgu 

izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 

Ievērojamiem ieguldījumiem dalībvalstu 

infrastruktūrā ir būtiska nozīme, lai 

sasniegtu Savienības ilgtspējības mērķus, 

tostarp 2030. gada mērķus enerģētikas un 

klimata jomā. Tādēļ atbalstam no fonda 

InvestEU ir jābūt 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, 

būtu jāveicina racionalizēts ieguldījumu 

process, garantējot pamanāmību projektu 

plūsmai un atbilstību katra reģiona un 

valsts specifiskajām izaugsmes un 
attīstības vajadzībām. 
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atbalstu drošības komponentiem 

ieguldījumiem publiskās vietās, 

transportā, enerģētikā un citā kritiskā 

infrastruktūrā. 

Or. pt 

Pamatojums 

Svarīgākais jautājums šeit ir apmierināt specifiskās izaugsmes un attīstības vajadzības 

katram reģionam un valstij, jo īpaši tām, kas saskaras ar vislielākajām grūtībām. Pieaugošā 

apsēstība ar drošību, kas ir diktējusi Eiropas Savienības darbības un politiku, ir kļuvusi īpaši 

pamanāma pēdējā laikā un pašreiz draud ierobežot mūsu tiesības un brīvības, aizbildinoties 

ar sabiedrisko drošību un vienlaikus maldinoši noklusējot tās galvenos apdraudējuma 

cēloņus. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Grozījums Nr.  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 

18.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18a) Fonds InvestEU nodrošinās 

taisnīgu un līdzsvarotu ieguldījumu 

sadalījumu starp dažādām ES 

dalībvalstīm un reģioniem. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Grozījums Nr.  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) Savienības konkurētspēju, tostarp 

inovāciju un digitalizāciju; 

(a) ekonomisko un teritoriālo attīstību 

un kohēziju dalībvalstīs un starp tām, 

ieskaitot primārā un sekundārā sektora 

un ražošanas jaudas attīstību, tostarp 

pētniecību un izstrādi, kā arī vietējās, 

reģionālās, valsts un starptautiskās 

transporta infrastruktūras stabilitāti, 

tādējādi nodrošinot līdzekļu pieejamību 

publiskajiem ieguldījumiem sabiedrisko 

preču un pakalpojumu nodrošināšanā, jo 

īpaši sanitārijas un atkritumu 

apsaimniekošanas, transporta, 

komunikāciju un enerģētikas nozarē; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Grozījums Nr.  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Savienības ekonomikas stabilitāti 

un izaugsmi; 

(b) dalībvalstu ekonomikas ilgtspēju 

un izaugsmi, tostarp pievēršoties katra 

reģiona un valsts specifiskajām 

vajadzībām, īpašu uzmanību pievēršot 

dalībvalstīm, kurām ir vislielākās grūtības 

novirzīt resursus, kas vajadzīgi 

ieguldījumiem, un nodrošinot vides 

saudzēšanu un bioloģiskās daudzveidības 

veicināšanu; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Grozījums Nr.  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) sociālo noturību un iekļautību 

Savienībā; 

(c) sociālo kohēziju, tostarp veicinot 

darbu ar tiesībām un vispārēju piekļuvi 

augstas kvalitātes sabiedriskajiem 

pakalpojumiem, un sociālo progresu, 

nodrošinot līdzekļu pieejamību 

publiskajiem ieguldījumiem izglītības, 

veselības aprūpes un kultūras sektoros; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Grozījums Nr.  32 

>João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

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. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a InvestEU programmai ir 

jānodrošina, ka vismaz 50 % no izmaksātā 

ieguldījuma tiek piešķirti saskaņā ar 

ģeogrāfiskajiem un ar kohēziju saistītiem 

kritērijiem, lai nodrošinātu, ka visas 

dalībvalstis var gūt labumu no šā fonda 

tādā veidā, kas ir apgriezti proporcionāls 

to sociālās un ekonomiskās attīstības 

līmenim. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Grozījums Nr.  33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 

7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) MVU politikas sadaļa: MVU un 

pienācīgi pamatotos gadījumos mazu 

vidējas kapitalizācijas sabiedrību piekļuve 

finansējumam un tā pieejamība; 

(c) MVU politikas sadaļa: 

mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 

uzņēmumu piekļuve finansējumam un tā 

pieejamība; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Grozījums Nr.  34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katru 7. panta 1. punktā minēto 

politikas sadaļu veido divi nodalījumi, ar 

kuriem konkrētas tirgus nepilnības vai 

nepietiekami optimālu ieguldījumu 

situācijas tiek risinātas šādi: 

1. Katra 7. panta 1. punktā minētā 

politikas sadaļa tiecas apmierināt 

vajadzības saistībā ar publiskajiem 

ieguldījumiem, ražošanas jaudas 

trūkumiem, ražošanas līdzekļu 

novecošanu, konkrētām tirgus nepilnībām 

vai nepietiekami optimālu ieguldījumu 

situāciju šādi: 

Or. pt 

 

 


