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11.11.2020 A9-0203/3

Grozījums Nr. 3
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 Programma InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Fonda InvestEU ieguldījums 
klimata mērķu sasniegšanā tiks uzraudzīts, 
izmantojot ES klimata marķiera sistēmu, 
ko Komisija izstrādās sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem, 
atbilstoši izmantojot kritērijus, kas 
paredzēti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai25], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga. Programmai InvestEU 
būtu jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības 
mērķu citu dimensiju īstenošana.

(11) Fonda InvestEU ieguldījums 
klimata politikas aspektu integrēšanā un 
Savienības un īstermiņa un ilgtermiņa 
vides, klimata un enerģētikas 
mērķrādītāju, kā arī vispārējā mērķa par 
siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisiju 
panākšanu līdz 2050.gadam sasniegšanā 
tiks uzraudzīts, izmantojot pārskatītu un 
intensīvu ES klimata marķiera sistēmu, ko 
Komisija izstrādās sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem, 
atbilstoši izmantojot kritērijus, kas 
paredzēti Regulā (ES) 2020/852 
(Taksonomijas regula), lai noteiktu, vai 
saimnieciskā darbība ir vides ziņā 
ilgtspējīga. Programmai InvestEU būtu 
jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības mērķu 
citu dimensiju īstenošana.

_________________
25 COM(2018)353.
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11.11.2020 A9-0203/4

Grozījums Nr. 4
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 Programma InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var iecelt Eiropas sociālo 
partneru darba ņēmēju pārstāvi bez 
tiesībām piedalīties balsošanā, balstoties 
uz priekšlikumu, ko sniegusi kāda no 
organizācijām, kuras pārstāvji ir uzņemti 
Konsultatīvajā padomē.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/5

Grozījums Nr. 5
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 Programma InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2024. gada 
30. septembrim iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei neatkarīgu 
starpposma novērtējuma ziņojumu par 
programmu InvestEU, jo īpaši par ES 
garantijas izmantojumu, par EIB grupas 
pienākumu izpildi saskaņā ar 10. panta 
1. punkta b) un c) apakšpunktu, par ES 
garantijas piešķiršanu, kas paredzēta 
12. panta 4. un 5. punktā, par InvestEU 
konsultāciju centra īstenošanu, par budžeta 
piešķīrumu, kas paredzēts 10. panta 
1. punkta d) apakšpunkta i) punktā, un par 
7. panta 6. punktu. Novērtējumā jo īpaši 
tiek parādīts, kā īstenošanas partneru un 
konsultāciju partneru iesaistīšana 
programmas InvestEU īstenošanā ir 
sekmējusi programmas InvestEU un ES 
politikas mērķu sasniegšanu, jo īpaši 
attiecībā uz atbalstīto finansēšanas un 
ieguldījumu darbību radīto pievienoto 
vērtību, līdzsvarotu ģeogrāfisko tvērumu 
un sadalījumu pa nozarēm. Novērtējumā 
arī izvērtē ilgtspējas pārbaudes 
piemērošanu saskaņā ar 7. panta 3. punktu 
un to, ciktāl MVU politikas sadaļā, kas 
minēta 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 
ir pavirzījusies uz priekšu MVU 
prioritizēšana.

2. Komisija līdz 2024. gada 
30. septembrim iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei neatkarīgu 
starpposma novērtējuma ziņojumu par 
programmu InvestEU, jo īpaši par ES 
garantijas izmantojumu, par EIB grupas 
pienākumu izpildi saskaņā ar 10. panta 
1. punkta b) un c) apakšpunktu, par ES 
garantijas piešķiršanu, kas paredzēta 
12. panta 4. un 5. punktā, par InvestEU 
konsultāciju centra īstenošanu, par budžeta 
piešķīrumu, kas paredzēts 10. panta 
1. punkta d) apakšpunkta i) punktā, un par 
7. panta 6. punktu. Novērtējumā jo īpaši 
tiek parādīts, kā īstenošanas partneru un 
konsultāciju partneru iesaistīšana 
programmas InvestEU īstenošanā ir 
sekmējusi programmas InvestEU un ES 
politikas mērķu sasniegšanu, jo īpaši 
attiecībā uz atbalstīto finansēšanas un 
ieguldījumu darbību radīto pievienoto 
vērtību, līdzsvarotu ģeogrāfisko tvērumu 
un sadalījumu pa nozarēm. Novērtējumā 
arī izvērtē ilgtspējas pārbaudes 
piemērošanu saskaņā ar 7. panta 3. punktu 
un to, ciktāl MVU politikas sadaļā, kas 
minēta 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 
ir pavirzījusies uz priekšu MVU 
prioritizēšana. Vajadzības gadījumā 
minētajam starpposma ziņojumam 
pievieno tiesību aktu priekšlikumus šīs 
regulas grozīšanai.
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