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11.11.2020 A9-0203/15

Grozījums Nr. 15
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Programmas InvestEU izveide
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 25 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt klimata 
mērķu 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 izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
Savienības saistības attiecībā uz 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, kā arī 
sasniegt atjauninātos mērķus 2030. 
gadam saskaņā ar Eiropas Klimata aktu 
un īstenot ES bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju 2030. gadam un ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, programma InvestEU 
palīdzēs integrēt rīcību klimata jomā un 
sasniegt vispārējo mērķi — vismaz 30 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt klimata 
mērķu, kā arī bioloģiskās daudzveidības 
mērķrādītāja vismaz 10 % apmērā 
sasniegšanai. Ir paredzams, ka darbības 
saskaņā ar programmu InvestEU segs 
izmaksas vismaz 40 % apmērā no 
programmas InvestEU kopējā finansējuma 
klimata un vides jomas mērķu īstenošanai. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 
sagatavojot un īstenojot programmu 
InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 
attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/16

Grozījums Nr. 16
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Programmas InvestEU izveide
(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 ES klimata marķiera sistēmu, 
ko Komisija izstrādās un ko saskaņos ar 
harmonizēto daudzpusēju attīstības banku 
metodiku par klimatrīcības noteikšanu 
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, jo īpaši dzimumu 
līdztiesības, īstenošana.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/17

Grozījums Nr. 17
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Karen Melchior, Sirpa Pietikäinen

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Programmas InvestEU izveide
(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, 
cita starpā uz dzimumu līdztiesību, darba 
tirgus segregāciju, vienlīdzīgām iespējām 
un attieksmi darbā. 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 
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 un 
vides mērķu sasniegšanu un neatbilst 
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kritērijiem, kuri noteikti ES taksonomijā, 
un principam “nenodari būtisku 
kaitējumu”, jo īpaši darbībām, kas 
saistītas ar fosilā kurināmā ražošanu, 
pārstrādi, izplatīšanu, uzglabāšanu, 
transportēšanu vai sadedzināšanu, 
nevajadzētu būt atbalsttiesīgām saskaņā ar 
šo regulu. Klimata pārmaiņas un vides 
degradācija nesamērīgi skar sievietes, 
taču sievietes nav pietiekami pārstāvētas 
ar klimata pārmaiņu mazināšanas 
rīcībpolitiku saistīto lēmumu pieņemšanā. 
Sievietēm un citām neaizsargātām 
grupām ir jābūt iekļautām visos lēmumu 
pieņemšanas līmeņos valsts un ES 
mērogā.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/18

Grozījums Nr. 18
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Programmas InvestEU izveide
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai veicinātu un pilnībā ievērotu 
Savienības mērķus klimata un vides jomā, 
jo īpaši pārkārtošanos uz Savienības 
atjaunināto 2030. gada klimata 
mērķrādītāju sasniegšanu un Savienības 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu līdz 
2050. gadam saskaņā ar [Regulu 
2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/199 (“Eiropas Klimata 
akts”)], vismaz 50 % no programmas 
InvestEU kopējā finansējuma tiek 
ieguldīti Regulā (ES).../... [Eiropas 
Klimata akts] noteikto Savienības mērķu 
klimata un vides jomā sasniegšanā.

Or. en

Pamatojums

Šis ir precīzs formulējums, kas izmantots ANM regulā.
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11.11.2020 A9-0203/19

Grozījums Nr. 19
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Programmas InvestEU izveide
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 
tādās jomās kā transports, tajā skaitā 
multimodāls transports, ceļu satiksmes 
drošība, tostarp saskaņā ar ES mērķi līdz 
2050. gadam novērst ceļu satiksmes 
negadījumus ar bojāgājušajiem un smagi 
ievainotajiem, dzelzceļa un autoceļu 
infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana, 
enerģētika, jo īpaši atjaunojamie 
energoresursi, energoefektivitāte atbilstoši 
2030. gada enerģētikas politikas satvaram, 
ēku renovācijas projekti, galveno uzmanību 
pievēršot energotaupībai un ēku 
integrēšanai savienotajā enerģētikas, 
uzkrāšanas, digitālajā un transporta 
sistēmā, starpsavienojumu līmeņa 
uzlabošana, digitālā savienojamība un 
piekļuve, tostarp lauku apvidos, izejvielu 
piegāde un pārstrāde, kosmoss, okeāni, 
ūdeņi, tostarp iekšzemes ūdensceļi, 
atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un 
aprites ekonomiku, dabas un cita vides 
infrastruktūra, kultūras mantojums, 
tūrisms, iekārtas, mobilie aktīvi un tādu 
inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas 
veicina Savienības mērķu īstenošanu vides 
vai klimatnoturības, vai sociālās ilgtspējas 
jomā un kas atbilst Savienības standartiem 
vides vai sociālās ilgtspējas jomā;

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 
tādās jomās kā transports, tajā skaitā  
multimodāla transporta infrastruktūras, 
ar ko tiek veicināta pāreja uz citiem 
transporta veidiem, ceļu satiksmes drošība, 
tostarp saskaņā ar ES mērķi līdz 2050. 
gadam novērst ceļu satiksmes negadījumus 
ar bojāgājušajiem un smagi ievainotajiem, 
dzelzceļa un autoceļu infrastruktūras un 
iekšzemes ūdensceļu atjaunošana un 
uzturēšana, dzelzceļa paplašināšana, 
ietverot nakts vilcienus, enerģētika, jo 
īpaši atjaunojamie energoresursi, 
energoefektivitāte atbilstoši 2030. gada 
enerģētikas politikas satvaram, ēku 
renovācijas projekti, galveno uzmanību 
pievēršot energotaupībai un ēku 
integrēšanai savienotajā enerģētikas, 
uzkrāšanas, digitālajā un transporta 
sistēmā, starpsavienojumu līmeņa 
uzlabošana, digitālā savienojamība un 
piekļuve, tostarp lauku apvidos, izejvielu 
piegāde un pārstrāde, kosmoss, okeāni, 
ūdeņi, tostarp iekšzemes ūdensceļi, 
atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un 
aprites ekonomiku, dabas un cita vides 
infrastruktūra, kultūras mantojums, 
ilgtspējīgs tūrisms, iekārtas, mobilie aktīvi 
un tādu inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, 
kas veicina Savienības mērķu īstenošanu 
vides vai klimatnoturības, vai sociālās 
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ilgtspējas jomā un kas atbilst Savienības 
standartiem vides vai sociālās ilgtspējas 
jomā;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/20

Grozījums Nr. 20
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Evelyn Regner, Karen Melchior, Sirpa Pietikäinen

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Programmas InvestEU izveide
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) MVU politikas logu, kas ietver 
piekļuvi finansējumam un tā pieejamību 
galvenokārt MVU, tostarp inovatīviem 
MVU un MVU, kas darbojas kultūras un 
radošajās nozarēs, kā arī maziem 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu;

c) MVU politikas logu, kas ietver 
piekļuvi finansējumam un tā pieejamību 
galvenokārt MVU, tostarp inovatīviem 
MVU un MVU, kas darbojas kultūras un 
radošajās nozarēs, kā arī maziem 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU, ko vada 
sievietes;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/21

Grozījums Nr. 21
Tilly Metz, Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Programmas InvestEU izveide
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tehnoloģijas ilgtspējīgai, viedai un 
automatizētai mobilitātei un loģistikai 
visos transporta veidos, tostarp izmantojot 
tranzīta biļešu un saskaņotas mobilitātes 
tehnoloģijas pakalpojumus;

Or. en



AM\1217968LV.docx PE658.414v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

11.11.2020 A9-0203/22

Grozījums Nr. 22
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Programmas InvestEU izveide
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija izstrādā ilgtspējas 
vadlīnijas, kas saskaņā ar Savienības vides 
un sociālajiem mērķiem un standartiem 
ļauj:

4. Komisija izstrādā ilgtspējas 
vadlīnijas, kas saskaņā ar Savienības vides 
un sociālajiem mērķiem un standartiem un 
jo īpaši Eiropas Klimata aktu, ļauj:

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/23

Grozījums Nr. 23
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Programmas InvestEU izveide
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

da) apzināt projektus, kas nav saderīgi 
ar dzimumu līdztiesības veicināšanu un 
integrētas pieejas dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai un dzimumu līdztiesības 
ievērošanas budžeta plānošanā 
principiem;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/24

Grozījums Nr. 24
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Programmas InvestEU izveide
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Aprēķinot ieguldījumu ar klimata 
un vides mērķiem saistīto izdevumu 
mērķrādītāju sasniegšanā, ņem vērā tikai 
projektus, kas atbilst attiecīgajiem 
pārbaudes kritērijiem, kuri noteikti 
saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852.

Or. en


