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11.11.2020 A9-0203/9

Grozījums Nr. 9
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Priekšlikums, ar ko izveido programmu 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 mērķu sasniegšanā tiks uzraudzīts, 
izmantojot Savienības klimata marķiera 
sistēmu, ko Komisija izstrādās sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem. 
Programmai InvestEU būtu jāveicina arī 
ilgtspējīgas attīstības mērķu citu dimensiju 
īstenošana.

__________________
25 COM(2018) 353.
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11.11.2020 A9-0203/10

Grozījums Nr. 10
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Priekšlikums, ar ko izveido programmu InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu atbilstoši jāizmanto kritēriji, 
kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga un atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības 
programmām. Saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šādās norādēs 
būtu jāiekļauj atbilstīgi noteikumi, lai 
izvairītos no nepamatota administratīvā 
sloga, un no ilgtspējas pārbaudes būtu 
jāizslēdz projekti, kas ir mazāki par 
konkrētu lielumu, kurš nosakāms norādēs. 
Ja īstenošanas partneris secina, ka 
ilgtspējas pārbaude nav jāveic, tam būtu 
jāsniedz pamatojums Investīciju komitejai, 
kas izveidota fonda InvestEU vajadzībām. 
Darbībām, kas nav saderīgas ar klimata 
mērķu sasniegšanu, nevajadzētu būt 
atbalsttiesīgām saskaņā ar šo regulu.

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šādās norādēs 
būtu jāiekļauj atbilstīgi noteikumi, lai 
izvairītos no nepamatota administratīvā 
sloga, un no ilgtspējas pārbaudes būtu 
jāizslēdz projekti, kas ir mazāki par 
konkrētu lielumu, kurš nosakāms norādēs. 
Ja īstenošanas partneris secina, ka 
ilgtspējas pārbaude nav jāveic, tam būtu 
jāsniedz pamatojums Investīciju komitejai, 
kas izveidota fonda InvestEU vajadzībām. 
Darbībām, kas nav saderīgas ar klimata 
mērķu sasniegšanu, nevajadzētu būt 
atbalsttiesīgām saskaņā ar šo regulu.
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11.11.2020 A9-0203/11

Grozījums Nr. 11
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Priekšlikums, ar ko izveido programmu InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) InvestEU būtu arī jāatbalsta 
finansējums, lai radītu investīcijas taisnīgas 
pārkārtošanās reģioniem.

(30) Kā ierosināts Eiropas zaļajā kursā 
un Eiropas zaļā kursa investīciju plānā, 
būtu jāizveido taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisms, lai risinātu sociālās, 
ekonomiskās un vides problēmas, kas 
saistītas ar Savienības klimata 
mērķrādītāja sasniegšanu un mērķi ES 
panākt klimatneitralitāti līdz 
2050. gadam. Minētajam mehānismam, 
ko veido trīs pīlāri, proti, Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds (1. pīlārs), īpaša 
taisnīgas pārkārtošanās shēma 
programmas InvestEU satvarā (2. pīlārs) 
un publiskā sektora aizdevumu 
mehānisms (3. pīlārs), vajadzētu būt 
vērstam uz reģioniem, kurus visvairāk 
skar zaļā pārkārtošanās un kuriem ir 
ierobežotākas spējas finansēt 
nepieciešamās investīcijas. Šādas 
investīcijas nebūtu jāņem vērā, novērtējot, 
vai programmas darbības ir pārmērīgi 
koncentrētas konkrētā ģeogrāfiskā 
apgabalā. Līdz ar to InvestEU būtu arī 
jāatbalsta finansējums, lai radītu 
investīcijas taisnīgas pārkārtošanās 
reģioniem, kā arī iespēju attiecīgajiem 
reģioniem saņemt īpašu tehnisko 
palīdzību ar konsultāciju centra InvestEU 
starpniecību.

Or. en
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Pamatojums

Ģeogrāfiskās koncentrācijas principa piemērošana taisnīgas pārkārtošanās shēmas kontekstā 
būtiski samazinās iespēju sniegt finansējumu reģioniem, kurus visvairāk skārusi zaļā 
pārkārtošanās. Tāpēc pastāv ievērojams risks, ka pārkārtošanās visvairāk skartajiem 
reģioniem būs jāizvēlas starp regulārām darbībām InvestEU ietvaros un finansējumu, kas 
saistīts ar taisnīgas pārkārtošanās shēmu.
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11.11.2020 A9-0203/12

Grozījums Nr. 12
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Priekšlikums, ar ko izveido programmu InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Uz šo regulu attiecas horizontālie 
finanšu noteikumi, kurus pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 322. pantu. Šie noteikumi ir 
paredzēti Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta izveidei un izpildei, 
izmantojot dotācijas, iepirkumu, godalgas, 
netiešu izpildi, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz 
LESD 322. pantu, attiecas arī uz 
Savienības budžeta aizsardzību vispārēju 
trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu 
dalībvalstīs, jo tiesiskuma ievērošana ir 
būtisks priekšnoteikums pareizai finanšu 
pārvaldībai un efektīvam ES 
finansējumam.

(64) Uz šo regulu attiecas horizontālie 
finanšu noteikumi, kurus pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 322. pantu. Šie noteikumi ir 
paredzēti Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta izveidei un izpildei, 
izmantojot dotācijas, iepirkumu, godalgas, 
netiešu izpildi, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz 
LESD 322. pantu, attiecas arī uz citiem 
nosacījumiem ar mērķi aizsargāt budžetu.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/13

Grozījums Nr. 13
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Priekšlikums, ar ko izveido programmu InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) Savienības ekonomikas ilgtspējīgu 
un iekļaujošu atveseļošanu pēc Covid-19 
pandēmijas izraisītās krīzes, tās stratēģisko 
vērtības ķēžu uzturēšanu un stiprināšanu un 
Savienībai stratēģiski svarīgu darbību 
saglabāšanu un pastiprināšanu saistībā ar 
kritisko infrastruktūru, transformatīvām 
tehnoloģijām, revolucionārām inovācijām 
un resursiem, kas paredzēti uzņēmumiem 
un patērētājiem.

(g) Savienības ekonomikas un jo īpaši 
MVU uz uzņēmējdarbību orientētu 
ilgtspējīgu un iekļaujošu atveseļošanu pēc 
Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, 
esošo materiālo un nemateriālo aktīvu 
stratēģisko vērtības ķēžu uzturēšanu un 
stiprināšanu un jaunu šādu vērtības ķēžu 
izveidi, kā arī Savienībai stratēģiski 
svarīgu darbību saglabāšanu un 
pastiprināšanu saistībā ar kritisko 
infrastruktūru (fizisku, virtuālu vai tādu, 
kuras pamatā ir intelektuālais īpašums), 
transformatīvām tehnoloģijām, 
revolucionārām inovācijām un resursiem, 
kas paredzēti uzņēmumiem un 
patērētājiem.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/14

Grozījums Nr. 14
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Priekšlikums, ar ko izveido programmu InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Īstenošanas partneri nosaka mērķi, 
ka vismaz 60 % investīciju saskaņā ar 
ilgtspējīgas infrastruktūras politikas logu 
veicina Savienības mērķu īstenošanu 
klimata un vides jomā.

6. Īstenošanas partneri nosaka mērķi, 
ka vismaz 55 % investīciju saskaņā ar 
ilgtspējīgas infrastruktūras politikas logu 
veicina Savienības mērķu īstenošanu 
klimata un vides jomā.

Or. en


