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Grozījums Nr. 57
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
Regulas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas aplēses, kuras 
atvasinātas no uzņēmumu datiem, liecina 
par to, ka Covid-19 pandēmijas rezultātā 
pašu kapitāla atjaunošanas vajadzības 
reģionā 2020. gadā varētu būt aptuveni 
EUR 720 miljardi. Šī summa varētu būt vēl 
lielāka, ja pārvietošanās ierobežojumus 
nāktos paturēt spēkā ilgāk, nekā paredzēts 
pašlaik, vai ja tie būtu jāpiemēro no jauna 
sakarā ar slimības atkārtotu uzliesmojumu. 
Šo kapitāla nepietiekamības problēmu 
atstāšana bez ievērības var novest pie 
mazāku ieguldījumu un augstāku bezdarba 
perioda ieilgšanas. Kapitāla 
nepietiekamības ietekme dažādās nozarēs 
un dalībvalstīs būs nevienmērīga, kas 
novedīs pie novirzēm vienotajā tirgū. 
Situāciju vēl sarežģītāku padara apstāklis, 
ka ievērojami atšķiras dalībvalstu spēja 
sniegt valsts atbalstu.

(1) Pamatojoties uz 2020. gada 
ekonomikas prognozi, Komisijas aplēses, 
kuras atvasinātas no uzņēmumu datiem, 
liecina par to, ka Covid-19 pandēmijas 
rezultātā pašu kapitāla atjaunošanas 
vajadzības reģionā 2020. gadā varētu būt 
aptuveni EUR 720 miljardi. Šī summa 
varētu būt ievērojami lielāka, ja 
pārvietošanās ierobežojumus nāktos paturēt 
spēkā ilgāk, nekā paredzēts pašlaik, vai ja 
tie būtu jāpiemēro no jauna sakarā ar 
slimības atkārtotu uzliesmojumu. Turklāt 
Komisijas 2020. gada vasaras ekonomikas 
prognoze paredz ievērojami lielāku ES 
ekonomikas lejupslīdi 2020. gadā un 
mazāk stabilu atlabšanu 2021. gadā, nekā 
sākotnēji prognozēts, izraisot vēl dziļāku 
recesiju ar lielākām atšķirībām. Stresa 
scenārija gadījumā, kurā IKP pieaugums 
2020. gadā prognozēts -15,5 % apmērā, 
tiešā ietekme uz ES27 visu reģistrēto 
sabiedrību (biržu sarakstos iekļauto un 
neiekļauto) pašu kapitālu varētu 
palielināties līdz EUR 1,2 triljoniem. Šo 
kapitāla nepietiekamības problēmu 
atstāšana bez ievērības novedīs pie tā ka 
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ieilgs pie mazāku ieguldījumu perioda 
ieilgšanas un daudz augstāka bezdarba. 
Kapitāla nepietiekamības ietekme dažādās 
nozarēs un dalībvalstīs būs nevienmērīga, 
kas novedīs pie arvien lielākām novirzēm 
vienotajā tirgū. Situāciju vēl sarežģītāku 
padara apstāklis, ka ievērojami atšķiras 
dalībvalstu spēja sniegt valsts atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas aplēses, kuras 
atvasinātas no uzņēmumu datiem, liecina 
par to, ka Covid-19 pandēmijas rezultātā 
pašu kapitāla atjaunošanas vajadzības 
reģionā 2020. gadā varētu būt aptuveni 
EUR 720 miljardi. Šī summa varētu būt vēl 
lielāka, ja pārvietošanās ierobežojumus 
nāktos paturēt spēkā ilgāk, nekā paredzēts 
pašlaik, vai ja tie būtu jāpiemēro no jauna 
sakarā ar slimības atkārtotu uzliesmojumu. 
Šo kapitāla nepietiekamības problēmu 
atstāšana bez ievērības var novest pie 
mazāku ieguldījumu un augstāku 
bezdarba perioda ieilgšanas. Kapitāla 
nepietiekamības ietekme dažādās nozarēs 
un dalībvalstīs būs nevienmērīga, kas 
novedīs pie novirzēm vienotajā tirgū. 
Situāciju vēl sarežģītāku padara apstāklis, 
ka ievērojami atšķiras dalībvalstu spēja 
sniegt valsts atbalstu.

(1) Komisijas aplēses, kuras 
atvasinātas no uzņēmumu datiem, liecina 
par to, ka valstu un reģionu ieviesto 
pārvietošanās ierobežojumu saistībā ar 
Covid-19 pandēmijas izplatību dēl pašu 
kapitāla atjaunošanai reģionā 2020. gadā 
varētu būt nepieciešami aptuveni 
720 miljardi EUR. Šī summa varētu būt vēl 
lielāka, ja pārvietošanās ierobežojumus 
nāktos paturēt spēkā ilgāk, nekā paredzēts 
vai nepieciešams pašlaik, vai ja tie būtu 
jāpiemēro no jauna sakarā ar slimības 
atkārtotu uzliesmojumu. Šo kapitāla 
nepietiekamības problēmu atstāšana bez 
ievērības var novest pie mazāku 
ieguldījumu perioda ieilgšanas, 
spekulatīvākiem ieguldījumiem, jo 
ieguldītāji turpinās meklēt peļņu tirgū, 
kas varētu izraisīt aktīvu “burbuļus” un 
augstāka bezdarba. Kapitāla 
nepietiekamības ietekme dažādās nozarēs 
un dalībvalstīs būs nevienmērīga, un tas 
novedīs pie turpmākām novirzēm 
vienotajā tirgū, kuras ievērojami pārsniegs 
vienotās valūtas iepriekš izraisītās 
katastrofālās sekas Situāciju vēl 
sarežģītāku padara apstāklis, ka iestāžu 
sistēmas un publisku izdevumu kultūras 
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dalībvalstīs ievērojami atšķiras.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas aplēses, kuras 
atvasinātas no uzņēmumu datiem, liecina 
par to, ka Covid-19 pandēmijas rezultātā 
pašu kapitāla atjaunošanas vajadzības 
reģionā 2020. gadā varētu būt aptuveni 
EUR 720 miljardi. Šī summa varētu būt vēl 
lielāka, ja pārvietošanās ierobežojumus 
nāktos paturēt spēkā ilgāk, nekā paredzēts 
pašlaik, vai ja tie būtu jāpiemēro no jauna 
sakarā ar slimības atkārtotu uzliesmojumu. 
Šo kapitāla nepietiekamības problēmu 
atstāšana bez ievērības var novest pie 
mazāku ieguldījumu un augstāku 
bezdarba perioda ieilgšanas. Kapitāla 
nepietiekamības ietekme dažādās nozarēs 
un dalībvalstīs būs nevienmērīga, kas 
novedīs pie novirzēm vienotajā tirgū. 
Situāciju vēl sarežģītāku padara apstāklis, 
ka ievērojami atšķiras dalībvalstu spēja 
sniegt valsts atbalstu.

(1) Komisijas aplēses, kuras 
atvasinātas no uzņēmumu datiem, liecina 
par to, ka Covid-19 pandēmijas rezultātā 
pašu kapitāla atjaunošanas vajadzības 
reģionā 2020. gadā varētu būt aptuveni 
EUR 720 miljardi. Šī summa varētu būt vēl 
lielāka, ja pārvietošanās ierobežojumus 
nāktos paturēt spēkā ilgāk, nekā paredzēts 
pašlaik, vai ja tie būtu jāpiemēro no jauna 
sakarā ar slimības atkārtotu uzliesmojumu. 
Ja dalībvalstu suverenitāte ekonomikas 
un fiskālajā jomā tiks ierobežota, šī 
kapitāla nepietiekamības problēma var 
novest pie mazāku ieguldījumu perioda 
ieilgšanas un augstāka bezdarba.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas aplēses, kuras 
atvasinātas no uzņēmumu datiem, liecina 

(1) Komisijas aplēses, kuras 
atvasinātas no uzņēmumu datiem — avota, 
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par to, ka Covid-19 pandēmijas rezultātā 
pašu kapitāla atjaunošanas vajadzības 
reģionā 2020. gadā varētu būt aptuveni 
EUR 720 miljardi. Šī summa varētu būt vēl 
lielāka, ja pārvietošanās ierobežojumus 
nāktos paturēt spēkā ilgāk, nekā paredzēts 
pašlaik, vai ja tie būtu jāpiemēro no jauna 
sakarā ar slimības atkārtotu uzliesmojumu. 
Šo kapitāla nepietiekamības problēmu 
atstāšana bez ievērības var novest pie 
mazāku ieguldījumu un augstāku bezdarba 
perioda ieilgšanas. Kapitāla 
nepietiekamības ietekme dažādās nozarēs 
un dalībvalstīs būs nevienmērīga, kas 
novedīs pie novirzēm vienotajā tirgū. 
Situāciju vēl sarežģītāku padara apstāklis, 
ka ievērojami atšķiras dalībvalstu spēja 
sniegt valsts atbalstu.

uz kuru jāizdara atbilstošas atsauces 
jādara zināms sabiedrībai — un liecina 
par to, ka Covid-19 pandēmijas rezultātā 
pašu kapitāla atjaunošanas vajadzības 
reģionā 2020. gadā varētu būt aptuveni 
EUR 720 miljardi. Šī summa varētu būt vēl 
lielāka, ja pārvietošanās ierobežojumus 
nāktos paturēt spēkā ilgāk, nekā paredzēts 
pašlaik, vai ja tie būtu jāpiemēro no jauna 
sakarā ar slimības atkārtotu uzliesmojumu. 
Šo kapitāla nepietiekamības problēmu 
atstāšana bez ievērības var novest pie 
mazāku ieguldījumu un augstāku bezdarba 
perioda ieilgšanas. Kapitāla 
nepietiekamības ietekme dažādās nozarēs 
un dalībvalstīs būs nevienmērīga, kas 
novedīs pie novirzēm vienotajā tirgū. 
Situāciju vēl sarežģītāku padara apstāklis, 
ka ievērojami atšķiras dalībvalstu spēja 
sniegt valsts atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas aplēses, kuras 
atvasinātas no uzņēmumu datiem, liecina 
par to, ka Covid-19 pandēmijas rezultātā 
pašu kapitāla atjaunošanas vajadzības 
reģionā 2020. gadā varētu būt aptuveni 
EUR 720 miljardi. Šī summa varētu būt vēl 
lielāka, ja pārvietošanās ierobežojumus 
nāktos paturēt spēkā ilgāk, nekā paredzēts 
pašlaik, vai ja tie būtu jāpiemēro no jauna 
sakarā ar slimības atkārtotu uzliesmojumu. 
Šo kapitāla nepietiekamības problēmu 
atstāšana bez ievērības var novest pie 
mazāku ieguldījumu un augstāku bezdarba 
perioda ieilgšanas. Kapitāla 
nepietiekamības ietekme dažādās nozarēs 
un dalībvalstīs būs nevienmērīga, kas 

(1) Komisijas aplēses, kuras 
atvasinātas no uzņēmumu datiem, liecina 
par to, ka Covid-19 pandēmijas rezultātā 
pašu kapitāla atjaunošanas vajadzības 
reģionā 2020. gadā varētu būt aptuveni 
EUR 720 miljardi. Šī summa varētu būt vēl 
lielāka, ja pārvietošanās ierobežojumus 
nāktos paturēt spēkā ilgāk, nekā paredzēts 
pašlaik, vai ja tie būtu jāpiemēro no jauna 
sakarā ar slimības atkārtotu uzliesmojumu. 
Šo kapitāla nepietiekamības problēmu 
atstāšana bez ievērības var novest pie 
mazāku ieguldījumu perioda ieilgšanas, 
augstāka bezdarba un biežām neveiksmēm 
uzņēmējdarbībā. Kapitāla nepietiekamības 
ietekme dažādās nozarēs un dalībvalstīs 



AM\1211825LV.docx 7/131 PE655.933v01-00

LV

novedīs pie novirzēm vienotajā tirgū. 
Situāciju vēl sarežģītāku padara apstāklis, 
ka ievērojami atšķiras dalībvalstu spēja 
sniegt valsts atbalstu.

būs nevienmērīga, kas novedīs pie 
novirzēm vienotajā tirgū. Situāciju vēl 
sarežģītāku padara apstāklis, ka ievērojami 
atšķiras dalībvalstu spēja sniegt valsts 
atbalstu un palīdzēt maksātnespējas 
gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Maksātspējas atbalsta instrumenta 
galvenais mērķis ir saglabāt darbvietas un 
novērst plaši izplatītas uzņēmējdarbības 
neveiksmes Savienībā, vienlaikus 
cenšoties aizsargāt vienoto tirgu un 
stiprināt kohēziju. ESIF finansējums 
saskaņā ar šo maksātspējas atbalsta klasi 
segs rekapitalizācijas vajadzības 
sabiedrībām, kas ir dzīvotspējīgas 
ilgtermiņā, bet saskaras ar maksātspējas 
riskiem Covid-19 pandēmijas dēļ. Ņemot 
vērā, ka tas ir tirgus instruments ESIF 
ietvaros, EIB būtu jācenšas maksimāli 
palielināt privāto investīciju apjomu, kas 
mobilizēts kā daļa no maksātspējas 
atbalsta instrumenta, lai risinātu 
Savienības investīciju vajadzības, ņemot 
vērā nopietnās ekonomiskās problēmas, 
ko rada Covid-19 pandēmija.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) ESIF vadības komitejai būs 
jānosaka ģeogrāfiskās koncentrācijas 
ierobežojumi, lai nodrošinātu, ka 
ieguldījumu sadalē tiek ievēroti šie 
principi. Tā kā situācija strauji attīstās, 
šos ģeogrāfiskās koncentrācijas 
ierobežojumus var pārskatīt, ņemot vērā 
Covid-19 pandēmijas seku izplatības gaitu 
visā Savienībā. Šis rekapitalizācijas 
atbalsts ir paredzēts, lai izvairītos no 
vienotā tirgus sadrumstalotības, jo šis 
tirgus balstās uz valstu ekonomiku 
savstarpējo atkarību un lielas sistēmiskas 
ekonomikas krīzes gadījumā tas ir vājš..

Or. en

Grozījums Nr. 65
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Atbalstam būtu jānodrošina jauna 
likviditāte pašu kapitāla atbalsta veidā 
uzņēmumiem, kurus skārusi pandēmija, 
un jāpalīdz sabiedrībām un darba 
ņēmējiem šīs krīzes laikā, neradot 
negatīvus blakusefektus, ko rada 
uzņēmumu parādsaistību palielināšanās. 
Lai nodrošinātu simetrisku atlabšanu, ar 
Maksātspējas atbalsta instrumentu būtu 
jāsniedz palīdzība uzņēmumiem tajās 
dalībvalstīs, kurās valsts atbalsts ir bijis 
mazāks.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Covid-19 negatīvā ekonomiskā 
ietekme, ja tā netiks risināta, var 
apdraudēt centienus sasniegt Savienības 
klimata, enerģētikas un vides mērķus. 
Maksātspējas atbalsta instrumentam būtu 
jāpalīdz nodrošināt nepārtrauktu 
progresu šo mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Saskaņā ar Savienības saistībām 
īstenot Parīzes nolīgumu par klimata 
pārmaiņām un ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem (IAM), Maksātspējas atbalsta 
instrumentam būtu jāveicina tādu 
pasākumu integrēšana, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņām, un jāpanāk, lai 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2021.–
2027. gadam tiktu sasniegts 50 % klimata 
jautājumu iekļaušanas mērķis, līdz ar to 
vismaz 50 % no ESIF finansējuma 
saskaņā ar maksātspējas atbalsta klasi 
atbalsta projektu komponentiem būtu 
jāveicina rīcība klimata jomā atbilstoši 
klimatneitralitātes sasniegšanai, vēlākais, 
līdz 2040. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 68
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
tajā piešķirto līdzekļu robežās būtu jāveic 
atveseļošanas un izturētspējas 
nostiprināšanas pasākumi Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros, lai novērstu Covid-
19 krīzes nepieredzēto ietekmi. Šādi 
papildu līdzekļi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu atbilstību [ESAI] regulā 
noteiktajiem termiņiem.

(2) Saskaņā ar regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
tajā piešķirto līdzekļu robežās būtu jāveic 
atveseļošanas un izturētspējas 
nostiprināšanas pasākumi Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros, lai novērstu 
nepieredzēto ietekmi,ko rada valstu un 
reģionu saistībā ar Covid-19 pandēmijas 
izplatībuieviestie pārvietošanās 
ierobežojumi. Šie līdzekļi būtu jāizmanto 
tā, lai nodrošinātu atbilstību [ESAI] regulā 
noteiktajiem termiņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
tajā piešķirto līdzekļu robežās būtu jāveic 
atveseļošanas un izturētspējas 
nostiprināšanas pasākumi Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros, lai novērstu Covid-
19 krīzes nepieredzēto ietekmi. Šādi 
papildu līdzekļi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu atbilstību [ESAI] regulā 
noteiktajiem termiņiem.

(2) Lai novērstu sabiedrībām, jo īpaši 
MVU, nepieciešamā kapitāla trūkumu un 
tā ietekmi uz ieguldījumiem un 
nodarbinātību, pēc iespējas ātrāk būtu 
jāveic mērķtiecīgi un iedarbīgi 
atveseļošanas un izturētspējas 
nostiprināšanas pasākumi Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros, lai pēc iespējas 
ātrāk novērstu Covid-19 krīzes 
nepieredzēto sociāli ekonomisko ietekmi.

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Eiropadomes 2020. gada 17.–21. 
jūlija sanāksmes secinājumos 
Maksātspējas atbalsta instruments nav 
iekļauts atveseļošanas pasākumu kopumā. 
Šis valstu un valdību vadītāju pieņemtais 
lēmums ir nožēlojams, un to izraisīja 
lēmums par finansējuma novirzīšanu 
citām prioritātēm. Tomēr atbalsts, jo īpaši 
MVU, joprojām būs vajadzīgs daudzās 
dalībvalstīs un jo īpaši mazākās 
dalībvalstīs, kuru fiskālās spējas ir 
ierobežotākas.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Uzņēmumiem, kas saskaras ar 
likviditātes problēmām, var nebūt 
pieejams valsts atbalsts un tie var kļūt par 
mērķiem trešo valstu privātā pašu kapitāla 
ieguldītājiem. Tas ir ievērojams drauds 
Eiropas ekonomikas stabilitātei un 
daudzu dalībvalstu inovācijas spējām.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca



PE655.933v01-00 12/131 AM\1211825LV.docx

LV

Regulas priekšlikums
2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Maksātspējīgi uzņēmumi, kas spēj 
pārvarēt likviditātes problēmas, joprojām 
saskaras ar citām problēmām, tostarp 
šķēršļiem tirgus pieejamībai un regulatīvo 
slogu, kas turpina pakļaut šos 
uzņēmumus sabrukuma riskam, ja 
ekonomikas atveseļošanās ieilgs.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
2.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
nodrošināt Eiropas sabiedrību, aktīvu un 
inovācijas spēju konkurētspēju, kā arī to, 
ka ir jāatbalsta dalībvalstis visā Savienībā, 
atbalstot to ekonomiku un paplašinot 
vienoto tirgu, priekšlikums par 
Maksātspējas atbalsta instrumentu 
joprojām ir atbilstīga intervence, ja tiek 
apzināta vajadzība pēc turpmākiem 
instrumentiem, kas veicinātu 
atveseļošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām sekām, ko Savienībā 
izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, kuras ir saskārušās ar 
grūtībām pandēmijas izraisītās ekonomikas 
krīzes dēļ un kuras nevar saņemt 
pietiekamu atbalstu no tirgus finansējuma 
vai dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
būtu steidzami jānodrošina maksātspējas 
atbalsta risinājums no maksātspējas 
atbalsta instrumenta, kurš būtu jāpievieno 
kā ESIF trešā klase.

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām sekām, ko Savienībā 
izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, kuras ir saskārušās ar 
grūtībām pandēmijas izraisītās ekonomikas 
krīzes dēļ un kuras nevar saņemt 
pietiekamu atbalstu no tirgus finansējuma 
vai dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
būtu steidzami jānodrošina maksātspējas 
atbalsta risinājums no maksātspējas 
atbalsta instrumenta, kurš būtu jāpievieno 
kā ESIF trešā klase. Maksātspējas atbalsta 
instruments būtu jākoncentrē tikai uz šo 
mērķi, un tam nevajadzētu būt saistītam 
ar sekundāriem mērķiem (piemēram, 
nodokļu jomā).

Or. en

Grozījums Nr. 75
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām sekām, ko Savienībā 
izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, kuras ir saskārušās ar 
grūtībām pandēmijas izraisītās ekonomikas 
krīzes dēļ un kuras nevar saņemt 
pietiekamu atbalstu no tirgus finansējuma 
vai dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
būtu steidzami jānodrošina maksātspējas 
atbalsta risinājums no maksātspējas 
atbalsta instrumenta, kurš būtu jāpievieno 
kā ESIF trešā klase.

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām sekām, ko Savienībā 
izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, kuras ir saskārušās ar 
grūtībām pandēmijas izraisītās ekonomikas 
krīzes dēļ un kuras nevar saņemt 
pietiekamu atbalstu no tirgus finansējuma 
un vai aizņēmuma finansējuma, vai arī no 
dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, būtu 
steidzami jānodrošina maksātspējas 
atbalsta risinājums no maksātspējas 
atbalsta instrumenta, kurš būtu jāpievieno 
kā ESIF trešā klase. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš tūrisma nozarei, kas ir smagi 
cietusi no Covid-19 pandēmijas 
izraisītajām ekonomiskām sekām.

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām sekām, ko Savienībā 
izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, kuras ir saskārušās ar 
grūtībām pandēmijas izraisītās ekonomikas 
krīzes dēļ un kuras nevar saņemt 
pietiekamu atbalstu no tirgus finansējuma 
vai dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
būtu steidzami jānodrošina maksātspējas 
atbalsta risinājums no maksātspējas 
atbalsta instrumenta, kurš būtu jāpievieno 
kā ESIF trešā klase.

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām un sociālajām sekām, ko 
Savienībā izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, kuras saskaras ar grūtībām 
pandēmijas izraisītās ekonomikas krīzes 
dēļ, kā arī mikrouzņēmumiem un maziem 
uzņēmumiem, kam jau iepriekš bija 
grūtības, kas ir vēl vairāk saasinājušās 
pandēmijas dēļ, un kuras nevar saņemt 
pietiekamu atbalstu no tirgus finansējuma 
vai dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
būtu steidzami jānodrošina maksātspējas 
atbalsta risinājums no maksātspējas 
atbalsta instrumenta, kurš būtu jāpievieno 
kā ESIF trešā klase.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām sekām, ko Savienībā 
izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, kuras ir saskārušās ar 
grūtībām pandēmijas izraisītās ekonomikas 
krīzes dēļ un kuras nevar saņemt 
pietiekamu atbalstu no tirgus finansējuma 
vai dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
būtu steidzami jānodrošina maksātspējas 
atbalsta risinājums no maksātspējas 

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām sekām, ko Savienībā 
izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, kuras ir saskārušās ar 
grūtībām pandēmijas izraisītās ekonomikas 
krīzes dēļ, kuru rekapitalizācija izrādītos 
nepieciešama un kuras nevar saņemt 
pietiekamu atbalstu no tirgus finansējuma, 
kas gan vēl jāparāda kopējos kritērijos, 
vai dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
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atbalsta instrumenta, kurš būtu jāpievieno 
kā ESIF trešā klase.

būtu steidzami jānodrošina maksātspējas 
atbalsta risinājums no maksātspējas 
atbalsta instrumenta, kurš būtu jāpievieno 
kā ESIF trešā klase.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām sekām, ko Savienībā 
izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, kuras ir saskārušās ar 
grūtībām pandēmijas izraisītās ekonomikas 
krīzes dēļ un kuras nevar saņemt 
pietiekamu atbalstu no tirgus finansējuma 
vai dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
būtu steidzami jānodrošina maksātspējas 
atbalsta risinājums no maksātspējas 
atbalsta instrumenta, kurš būtu jāpievieno 
kā ESIF trešā klase.

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām sekām, ko Savienībā 
izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, jo īpaši MVU, kuras ir 
saskārušās ar grūtībām pandēmijas 
izraisītās ekonomikas krīzes dēļ un kuras 
nevar saņemt pietiekamu atbalstu no tirgus 
finansējuma vai dalībvalstu veiktajiem 
pasākumiem, būtu steidzami jānodrošina 
maksātspējas atbalsta risinājums no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, kurš 
būtu jāpievieno kā ESIF trešā klase.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām sekām, ko Savienībā 
izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, kuras ir saskārušās ar 
grūtībām pandēmijas izraisītās ekonomikas 
krīzes dēļ un kuras nevar saņemt 

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām sekām, ko Savienībā 
izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, jo īpaši MVU, kuri ir 
saskārušās ar grūtībām pandēmijas 
izraisītās ekonomikas krīzes dēļ un kuras 



PE655.933v01-00 16/131 AM\1211825LV.docx

LV

pietiekamu atbalstu no tirgus finansējuma 
vai dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
būtu steidzami jānodrošina maksātspējas 
atbalsta risinājums no maksātspējas 
atbalsta instrumenta, kurš būtu jāpievieno 
kā ESIF trešā klase.

nevar saņemt pietiekamu atbalstu no tirgus 
finansējuma vai dalībvalstu veiktajiem 
pasākumiem, būtu steidzami jānodrošina 
maksātspējas atbalsta risinājums no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, kurš 
būtu jāpievieno kā ESIF trešā klase.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām sekām, ko Savienībā 
izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, kuras ir saskārušās ar 
grūtībām pandēmijas izraisītās ekonomikas 
krīzes dēļ un kuras nevar saņemt 
pietiekamu atbalstu no tirgus finansējuma 
vai dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
būtu steidzami jānodrošina maksātspējas 
atbalsta risinājums no maksātspējas 
atbalsta instrumenta, kurš būtu jāpievieno 
kā ESIF trešā klase.

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām un sociālajām sekām, ko 
Savienībā izraisījuši valstu un reģionu 
pieņemtie pārvietošanās ierobežojumi, 
cenšoties apturēt Covid-19 pandēmiju, 
sabiedrībām, kuras ir saskārušās ar 
grūtībām, ko radīja pandēmijas izraisītās 
ekonomikas krīzes dēļ pieņemtie 
pārvietošanās ierobežojumi, un kuras 
nevar saņemt pietiekamu atbalstu no tirgus 
finansējuma vai dalībvalstu veiktajiem 
pasākumiem, būtu jānodrošina 
kompensācijas mehānisms saistībā ar 
zaudējumiem, kas tām radušies pēc 
pārvietošanās ierobežojumu ieviešanas, 
vai par aiziešanu no tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(3a) Maksātspējas atbalsta instrumenta 
mērķis ir palīdzēt sabiedrībām pārvarēt šo 
sarežģīto periodu, lai tās spētu turpināt 
atveseļošanos, saglabāt nodarbinātības 
līmeni un kompensēt paredzamos vienotā 
tirgus izkropļojumus, ņemot vērā, ka ne 
visām sabiedrībām pēc būtības ir vienāds 
piekļuves līmenis tirgus finansējumam, 
dažām dalībvalstīm var nebūt pieejami 
pietiekami budžeta līdzekļi, lai sniegtu 
pienācīgu atbalstu sabiedrībām, kurām 
tas ir nepieciešams. Līdz ar to 
maksātspējas atbalsta valsts pasākumu 
pieejamība sabiedrībām dažādās 
dalībvalstīs un nozarēs var ievērojami 
atšķirties un novest pie nevienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem. Turklāt, tā kā 
pastāv ievērojams risks, ka Covid-19 
pandēmijas ietekme būs ilgstoša un, 
zināmā mērā, neparedzama, šīs 
nepietiekamās spējas palīdzēt 
dzīvotspējīgām sabiedrībām var izraisīt 
sistēmiskus izkropļojumus, radot jaunas 
vai nostiprinot esošās atšķirības. Ņemot 
vērā Savienības ekonomikas ciešo 
savstarpējo saistību, ekonomikas 
lejupslīde vienā Savienības daļā vai kādā 
konkrētā nozarē negatīvi ietekmētu 
pārrobežu piegādes ķēdes vai citas 
nozares, un tādēļ Savienības ekonomiku 
kopumā. Un otrādi, tā paša iemesla dēļ arī 
atbalsts vienā Savienības daļā vai kādā 
konkrētā nozarē varētu negatīvi ietekmēt 
pārrobežu piegādes ķēdes vai attiecīgi 
citas nozares un tādēļ Savienības 
ekonomiku kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 82
José Gusmão

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(3a) Maksātspējas atbalsta instruments 
ir paredzēts uzņēmumu atbalstam 
lejupslīdes laikā, lai veicinātu ekonomikas 
atlabšanu. Šajā ziņā ir ārkārtīgi svarīgi 
visā Savienībā saglabāt nodarbinātības 
līmeni. Turklāt SSI ir būtiska nozīme, lai 
novērstu jau esošos vienotā tirgus 
izkropļojumus, jo dažām Savienības 
galvenajām dalībvalstīm, kurās ir zemāks 
parādsaistību līmenis un lielākas fiskālās 
manevrēšanas iespējas, salīdzinājumā ar 
nomaļākajām valstīm ar lielām 
parādsaistībām ir ievērojamas 
priekšrocības, atbalstot savus 
uzņēmumus. Ņemot vērā risku, ka Covid-
19 pandēmijas ietekmes dēļ varētu 
palielināties plaisa starp bagātākajām un 
nabadzīgākajām dalībvalstīm, SSI ir 
jāveido tā, lai atbalstītu šīs nabadzīgākās 
dalībvalstis un Savienībā veicinātu 
konverģenci.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Maksātspējas atbalsta instrumentā 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš MVU, 
ņemot vērā to, ka tie veido vairāk nekā 99 
% no Savienības uzņēmumiem un ka to 
ekonomiskā vērtība ir nozīmīga un 
izšķiroša. Tomēr Covid-19 krīze ir jo īpaši 
ietekmējusi MVU, jo 90 % no ES MVU ir 
ziņojuši. ka cieš ekonomiskus 
zaudējumus, sevišķi MVU pakalpojumu 
nozarē, ražošanā, būvniecībā, tūrismā un 
kultūras un radošajās nozarēs. Viens no 
maksātspējas atbalsta instrumenta 
pamatmērķiem ir saglabāt darbvietas 
MVU sektorā, vienlaikus turpinot veicināt 
konkurētspēju un inovāciju, galveno 
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uzmanību pievēršot zaļajai un digitālajai 
ekonomikai.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Maksātspējas atbalsta instrumenta 
mērķis ir palīdzēt dzīvotspējīgām 
sabiedrībām pārvarēt šo sarežģīto periodu, 
lai tās spētu īstenot ekonomikas 
atlabšanu, saglabāt nodarbinātības līmeni 
un kompensēt paredzamos vienotā tirgus 
izkropļojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) SSI būtu jānodrošina, ka 
publiskais atbalsts garantē darbvietas, 
novērš tirgus koncentrāciju un nostāda 
uzņēmumus uz izaugsmes ceļa saskaņā ar 
Eiropas zaļo kursu,  jauno Eiropas 
industriālo stratēģiju un stratēģiju 
Eiropas digitālās nākotnes veidošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Frances Fitzgerald



PE655.933v01-00 20/131 AM\1211825LV.docx

LV

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Norāda, ka, jo ilgāk turpinās 
Covid-19 pandēmija, jo lielāks risks 
pastāv Eiropas uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
ilgtspējai. Uzskata, ka, pandēmijai 
attīstoties, ES garantiju maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros varētu nākties 
palielināt, lai reaģētu uz pašreizējām 
pandēmijas radītajām problēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Viņu darbībām vajadzētu būt 
vērstām uz šīs regulas mērķu atbalstīšanu. 
Tām jau 2019. gada beigās vajadzētu būt ar 
dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli un 
nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē uz atbilstīgām 
sabiedrībām, kas darbojas tajās dalībvalstīs 
un nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-
19 krīze un / vai kurās ir ierobežotāka 
valsts maksātspējas atbalsta pieejamība.

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, no 
kurām lielākajai daļai vajadzētu būt 
MVU, būtu jāveic uzņēmējdarbība un 
jādarbojas Savienībā, kas nozīmē to, ka to 
juridiskajai adresei vajadzētu būt 
dalībvalstī un tām vajadzētu darboties 
Savienībā tādā nozīmē, ka to būtiskās 
darbības saistībā ar darbiniekiem, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
darījumdarbība notiek Savienībā. Tām 
nevajadzētu būt daļai no grupas, kurā ir 
meitasuzņēmumi, kas neveic reālu 
saimniecisko darbību valstī, kura iekļauta 
ES sarakstā attiecībā uz jurisdikcijām, kas 
nesadarbojas6a, un atbalsta sniegšanas 
laikā tām būtu jāsaglabā būtiskas 
darbības Savienībā. Tām arī jāaptur 
dividenžu izmaksa, prēmiju maksājumi un 
akciju atpirkšana uz diviem gadiem pēc 
minētās shēmas izmantošanas. Viņu 
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darbībām vajadzētu būt vērstām uz šīs 
regulas mērķu atbalstīšanu. Tām jau 2019. 
gada beigās vajadzētu būt ar dzīvotspējīgu 
uzņēmējdarbības modeli, kurā piesaistītais 
kapitāls ir piecas reizes mazāks par pašu 
kapitālu, un tām nevajadzētu būt 
nonākušām grūtībās no valsts atbalsta 
regulējuma viedokļa, kā arī tās nedrīkst 
būt iesaistītas vai piedalīties nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanā, terorisma 
finansēšanā, nodokļu apiešanā, nodokļu 
krāpšanā vai nodokļu nemaksāšanā. 
Atbalsts būtu jāorientē uz atbilstīgām 
sabiedrībām, kas darbojas tajās dalībvalstīs 
un nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-
19 krīze, kā arī straujš bezdarba līmeņa 
kāpums un / vai kurās ir ierobežotāka 
valsts maksātspējas atbalsta pieejamība. 
Atbalsts sabiedrībām būtu jāsniedz tikai 
tādā apmērā, kas līdzvērtīgs saistībā ar 
Covid-19 krīzi paredzamajai 
grāmatvedības zaudējumu summai.

_________________
7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 
18. punktā Komisijas Regulā (ES) 
Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar 
ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot 
Līguma 107. un 108. pantu (OV L 187, 
26.6.2014., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 88
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
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adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Viņu darbībām vajadzētu būt 
vērstām uz šīs regulas mērķu atbalstīšanu. 
Tām jau 2019. gada beigās vajadzētu būt ar 
dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli un 
nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē uz atbilstīgām 
sabiedrībām, kas darbojas tajās dalībvalstīs 
un nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-
19 krīze un / vai kurās ir ierobežotāka 
valsts maksātspējas atbalsta pieejamība.

adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
galvenokārt vajadzētu  darboties Savienībā 
tādā veidā, ka to būtiskās darbības saistībā 
ar darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Viņu darbībām vajadzētu būt 
vērstām uz šīs regulas mērķu atbalstīšanu. 
Tām jau 2019. gada beigās vajadzētu būt ar 
dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli un 
nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē uz atbilstīgām 
sabiedrībām, kas darbojas tajās dalībvalstīs 
un nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-
19 krīze un / vai kurās ir ierobežotāka 
valsts maksātspējas atbalsta pieejamība. 
Lai nodrošinātu tā papildināmību (pašu 
kapitāla finansējums nevarētu tikt veikts 
tādā pašā mērā bez ESIF atbalsta), 
instrumentā tiks ņemtas vērā arī kapitāla 
vērtspapīru tirgus atšķirības Eiropā. 
Visbeidzot, būtu likumīgi automātiski 
neizslēgt sabiedrības, kuras valsts atbalsta 
noteikumu nozīmē bija nonākušas 
grūtībās jau 2019. gada beigās, vēl pirms 
pandēmijas sākuma, un kuras būtu 
sliktākā stāvoklī nekā sabiedrības, kuras 
grūtībās nonākušas Covid-19 krīzes 
ietekmē, lai gan šī definīcija neskar 
sabiedrību, kas ir neatgriezeniski 
apdraudēts.

_________________ _________________
7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 89
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Viņu darbībām vajadzētu būt 
vērstām uz šīs regulas mērķu atbalstīšanu. 
Tām jau 2019. gada beigās vajadzētu būt ar 
dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli un 
nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē uz atbilstīgām 
sabiedrībām, kas darbojas tajās dalībvalstīs 
un nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-
19 krīze un / vai kurās ir ierobežotāka 
valsts maksātspējas atbalsta pieejamība.

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Viņu darbībām vajadzētu būt 
vērstām uz šīs regulas mērķu atbalstīšanu. 
Tām jau 2019. gada beigās vajadzētu būt ar 
dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli un 
nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē arī uz sabiedrībām, 
kuras ir jaunizveidotas līdz 2020. gada 
beigām un kuras ir iegādājušās vai 
pārvalda grūtībās nonākušu sabiedrību 
aktīvus vai filiāles saistībā ar valsts 
atbalsta shēmu jau 2019. gada beigās, ar 
nosacījumu, ka ir notikusi vadības maiņa. 
Arī mikrouzņēmumiem vai mazajiem 
uzņēmumiem, kas 2019. gada 
31. decembrī jau bija nonākuši grūtībās, 
vajadzētu būt tiesīgiem pretendēt uz 
atbalstu, ievērojot konkrētus nosacījumus, 
jo tie ir tiesīgi saņemt valsts atbalstu 
saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts 
atbalsta pasākumiem7a. Atbalsts būtu 
jāorientē uz atbilstīgām sabiedrībām, kas 
darbojas tajās dalībvalstīs un nozarēs, 
kuras visvairāk skārusi Covid-19 krīze 
un / vai kurās ir ierobežotāka valsts 
maksātspējas atbalsta iespējamība un 
piekļuve tirgus finansējumam.

_________________ _________________
7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).
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7a Komisijas 2020. gada 20. marta 
Paziņojums par pagaidu regulējumu 
valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta 
ekonomiku pašreizējā Covid-19 
uzliesmojuma situācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 90
José Gusmão

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Viņu darbībām vajadzētu būt 
vērstām uz šīs regulas mērķu atbalstīšanu. 
Tām jau 2019. gada beigās vajadzētu būt ar 
dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli un 
nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē uz atbilstīgām 
sabiedrībām, kas darbojas tajās dalībvalstīs 
un nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-
19 krīze un / vai kurās ir ierobežotāka 
valsts maksātspējas atbalsta pieejamība.

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Ārzonas jurisdikcijās reģistrēti 
uzņēmumi būtu jāizslēdz no jebkāda 
publiskā atbalsta. Viņu darbībām 
vajadzētu būt vērstām uz šīs regulas mērķu 
atbalstīšanu. Tām jau 2019. gada beigās 
vajadzētu būt ar dzīvotspējīgu 
uzņēmējdarbības modeli un nevajadzētu 
būt nonākušām grūtībās no valsts atbalsta 
regulējuma viedokļa. Atbalsts būtu 
jāorientē uz atbilstīgām sabiedrībām, kas 
darbojas tajās dalībvalstīs un nozarēs, 
kuras visvairāk skārusi Covid-19 krīze 
un / vai kurās ir ierobežotāka valsts 
maksātspējas atbalsta pieejamība. Turklāt 
uzņēmumiem, kas saņem atbalstu saskaņā 
ar šo programmu, būtu jāaizliedz atlaist 
darbiniekus vai samazināt algas.

_________________ _________________
7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 

7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
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atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 91
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Viņu darbībām vajadzētu būt 
vērstām uz šīs regulas mērķu atbalstīšanu. 
Tām jau 2019. gada beigās vajadzētu būt 
ar dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli 
un nevajadzētu būt nonākušām grūtībās 
no valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē uz atbilstīgām 
sabiedrībām, kas darbojas tajās dalībvalstīs 
un nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-
19 krīze un / vai kurās ir ierobežotāka 
valsts maksātspējas atbalsta pieejamība.

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Viņu darbībām vajadzētu būt 
vērstām uz šīs regulas mērķu atbalstīšanu. 
Lai nodrošinātu, ka atbalstu saņem tikai 
tās sabiedrības, kuras patiešām skar 
Covid-19 izplatība, saņēmējām 
sabiedrībām vajadzētu būt dzīvotspējīgam 
uzņēmējdarbības modelim un jāspēj 
pierādīt, ka tie nav nonākuši grūtībās 
saistībā ar valsts atbalsta shēmu7 jau 2019. 
gada beigās. Atbalsts būtu jāorientē uz 
atbilstīgām sabiedrībām, kas darbojas tajās 
dalībvalstīs un nozarēs, kuras visvairāk 
skārusi Covid-19 krīze un / vai kurās ir 
ierobežotāka valsts maksātspējas atbalsta 
pieejamība.

_________________ _________________
7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).
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Or. en

Grozījums Nr. 92
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Viņu darbībām vajadzētu būt 
vērstām uz šīs regulas mērķu atbalstīšanu. 
Tām jau 2019. gada beigās vajadzētu būt 
ar dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli 
un nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē uz atbilstīgām 
sabiedrībām, kas darbojas tajās 
dalībvalstīs un nozarēs, kuras visvairāk 
skārusi Covid-19 krīze un / vai kurās ir 
ierobežotāka valsts maksātspējas atbalsta 
pieejamība.

4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Viņu darbībām vajadzētu būt 
vērstām uz šīs regulas mērķu atbalstīšanu. 
Tām jau 2019. gada beigās vajadzētu būt 
ekonomiski dzīvotspējīgām ilgtermiņā un 
nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē uz atbilstīgām 
sabiedrībām, kuras visvairāk skārusi 
Covid-19 krīze un / vai kurās ir 
ierobežotāka valsts maksātspējas atbalsta 
pieejamība, vienlaikus nodrošinot 
līdzsvarotu ģeogrāfisko sadalījumu 
Savienībā.

_________________ _________________
7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 93
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster
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Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Viņu darbībām vajadzētu būt 
vērstām uz šīs regulas mērķu atbalstīšanu. 
Tām jau 2019. gada beigās vajadzētu būt ar 
dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli un 
nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē uz atbilstīgām 
sabiedrībām, kas darbojas tajās dalībvalstīs 
un nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-
19 krīze un / vai kurās ir ierobežotāka 
valsts maksātspējas atbalsta pieejamība.

(4) Dzīvotspējīgām sabiedrībām, kuras 
atbalstīs no maksātspējas atbalsta 
instrumenta, būtu jāveic uzņēmējdarbība 
un jādarbojas Savienībā, kas nozīmē to, ka 
to juridiskajai adresei vajadzētu būt 
dalībvalstī un tām vajadzētu darboties 
Savienībā tādā nozīmē, ka to būtiskās 
darbības saistībā ar darbiniekiem, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
darījumdarbība notiek Savienībā. Viņu 
darbībām vajadzētu būt vērstām uz šīs 
regulas mērķu atbalstīšanu. Tām jau 
2019. gada beigās vajadzētu būt ar 
dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli un 
nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē uz tikai atbilstīgām 
sabiedrībām, kas darbojas tajās dalībvalstīs 
un nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-
19 krīze un kurās ir ierobežotāka valsts 
maksātspējas atbalsta pieejamība.

_________________ _________________
7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Viņu darbībām vajadzētu būt 
vērstām uz šīs regulas mērķu atbalstīšanu. 
Tām jau 2019. gada beigās vajadzētu būt ar 
dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli un 
nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē uz atbilstīgām 
sabiedrībām, kas darbojas tajās dalībvalstīs 
un nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-
19 krīze un / vai kurās ir ierobežotāka 
valsts maksātspējas atbalsta pieejamība.

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Viņu darbībām vajadzētu būt 
vērstām uz šīs regulas mērķu atbalstīšanu. 
Tām jau 2019. gada beigās vajadzētu būt ar 
dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli un 
nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē uz atbilstīgām 
sabiedrībām, kas darbojas tajās dalībvalstīs 
un nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-
19 krīze saistībā ar pārvietošanās 
ierobežojumu ietekmi uz IKP. 

_________________ _________________
7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 95
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
grupas "Renew" vārdā

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Valdei saskaņā ar Komisijas 
noteiktiem rādītajiem un metodiku būtu 
jānosaka maksātspējas atbalsta klasei 
konkrēti ģeogrāfiskās koncentrācijas 
ierobežojumi, lai attiecīgi nodrošinātu, ka 
ES galvojuma lielākā daļa no 
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maksātspējas atbalsta instrumenta ir 
atbalsts atbilstīgām sabiedrībām 
dalībvalstīs un nozarēs, kuras ekonomiski 
visvairāk cietušas no Covid-19 
pandēmijas, un ka garantiju lielākā daļa 
ir atbalsts atbilstīgām sabiedrībām 
dalībvalstīs, kurās maksātspējas valsts 
atbalsta pieejamība ir visierobežotākā. 
Komisijas noteiktajiem rādītājiem un 
metodikai vajadzētu būt saskaņā ar 
sadales koeficientu, ko piemēro 
Reģenerācijas un noturības 
mehānismam1a. Robežvērtības regulāri 
pārskata un atjaunina, lai atspoguļotu 
izmaiņas, ko  COVID-19 un/vai 
turpmākie šā vīrusa viļņi atstāj uz 
ekonomiku.
_________________
1a Padomes Regula, ar ko izveido Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instrumentu 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam pēc 
Covid-19 pandēmijas 

Or. en

Grozījums Nr. 96
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Valdei saskaņā ar Komisijas 
noteiktiem rādītajiem un metodiku būtu 
jānosaka maksātspējas atbalsta klasei 
konkrēti ģeogrāfiskās un nozaru 
koncentrācijas ierobežojumi, lai attiecīgi 
nodrošinātu, ka ES galvojuma lielākā 
daļa no maksātspējas atbalsta 
instrumenta ir atbalsts atbilstīgām 
sabiedrībām dalībvalstīs un nozarēs, 
kuras ekonomiski visvairāk cietušas no 
Covid-19 pandēmijas, un ka galvojuma 
lielākā daļa ir atbalsts atbilstīgām 
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sabiedrībām dalībvalstīs, kurās 
maksātspējas valsts atbalsta pieejamība 
un piekļuve tirgus finansējumam ir 
visierobežotākā. Limitus laika gaitā var 
atjaunināt, ņemot vērā Covid-19 ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Valdei saskaņā ar Komisijas 
noteiktiem rādītajiem un metodiku būtu 
jānosaka maksātspējas atbalsta klasei 
konkrēti ģeogrāfiskās koncentrācijas 
ierobežojumi, lai attiecīgi nodrošinātu, ka 
maksātspējas atbalsta instrumentā 
paredzētais ES galvojums ir atbalsts tikai 
tām atbilstīgām sabiedrībām dalībvalstīs 
un nozarēm, kuras ekonomiski visvairāk 
cietušas no Covid-19 pandēmijas, un ka 
galvojums atbalsta tikai atbilstīgās 
sabiedrības dalībvalstīs, kurās 
maksātspējas valsts atbalsta pieejamība ir 
visierobežotākā.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Uzsver, ka maksātspējas atbalsta 
instrumentu nekādā gadījumā 
nevajadzētu izmantot kā negodīgu valsts 
atbalstu dalībvalstīm, kuras pēdējos gados 
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nav labi pārvaldījušas savas publiskās 
finanses un kurām tādējādi ir mazākas 
budžeta iespējas sniegt valsts atbalstu. Tas 
stimulētu dalībvalstis neīstenot pareizu 
budžeta politiku, bet paļauties uz 
turpmākajām ES ārkārtas rīcības 
programmām, ko galvenokārt finansē tās 
dalībvalstis, kuras īsteno pareizu budžeta 
politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Apmaiņā pret sabiedrības 
rekapitalizāciju, kas vajadzīga, lai 
pārvarētu krīzi, un taisnīguma labad to 
sabiedrību direktoriem vai korporatīvajām 
amatpersonām, kuri gūst labumu no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būs 
jānosaka maksimālā atalgojuma 
nemainīgā daļa par 2020. un 2021. gadu, 
pamatojoties uz viņu atalgojuma 
nemainīgo daļu 2019. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Komisijai būtu jāiekļauj skaidras 
prioritātes attiecībā uz programmas 
mērķa uzņēmumu ģeogrāfisko 
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sadalījumu, sadalījumu pa nozarēm un 
lielumu, sniedzot atbalstu saskaņā ar 
Eiropas zaļo kursu, jauno Eiropas 
industriālo stratēģiju, stratēģiju Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanai un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Atbalstam, ko sniedz saskaņā ar 
maksātspējas atbalsta sadaļu, būtu 
jāpieļauj augstāka riska pakāpe nekā 
parastiem EIB darījumiem. Saskaņā ar 
maksātspējas atbalsta instrumentu 
atbalsts būtu jāsniedz tikai darbībām, kas 
atbilst Savienības politikai un Līgumā 
noteiktajām pamatvērtībām.

Or. en

Grozījums Nr. 102
José Gusmão

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Uz sabiedrībām, kas saņem ESIF 
finansējumu no maksātspējas atbalsta 
klases, šajā laikposmā būtu jāattiecina 
ierobežojumi attiecībā uz dividenžu 
maksājumiem un vadītāju atalgojumu un 
prēmijām, kā arī aizliegums šajā laikā 
veikt akciju atpirkšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 103
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai instruments būtu pēc iespējas 
elastīgs, šajā instrumentā nevajadzētu 
paredzēt līdzekļu ģeogrāfisku 
mērķiezīmēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) ESIF finansējums saskaņā ar 
maksātspējas atbalsta klasi būtu 
jākoncentrē galvenokārt uz nozarēm, 
kurās ir vislielākais to uzņēmumu 
īpatsvars, kuri saskaras ar likviditātes un 
apgrozāmā kapitāla nepietiekamību, 
piemēram, izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojumi, māksla, izklaide un atpūta, 
transports, ražošana, jaunuzņēmumi un 
jaunizveidotas sabiedrības, kā arī 
vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
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4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Investīciju komitejai, tiklīdz 
komiteja būs izveidota saskaņā ar regulu 
InvestEU, būtu jāuzņemas atbildība par 
ES galvojuma piešķiršanu arī saskaņā ar 
šo regulu.
(Pārcelts no 14. apsvēruma.)

Or. en

Grozījums Nr. 106
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Izvēloties atbalsttiesīgās 
sabiedrības, Investīciju komitejai būtu 
pienācīgi jāapsver, vai ES 
meitassabiedrības sabiedrība vai 
mātessabiedrība kopš Covid-19 
pandēmijas uzliesmojuma ir saņēmusi 
ārvalstu subsīdijas.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
4.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4d) Valdei būtu jānosaka visas 
nepieciešamās prasības attiecībā uz 
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labuma guvējas sabiedrības kontroli, 
ņemot vērā visus piemērojamos 
sabiedriskās kārtības vai drošības 
apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Investīciju bankai (EIB) 
piešķirtais ES galvojums būtu jāpalielina 
par EUR 66 436 320 000, lai izveidotu 
ESIF trešo klasi – maksātspējas atbalsta 
klasi –, no kuras būtu jāsniedz 
maksātspējas atbalsts.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 109
Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Investīciju bankai (EIB) 
piešķirtais ES galvojums būtu jāpalielina 
par EUR 66 436 320 000, lai izveidotu 
ESIF trešo klasi – maksātspējas atbalsta 
klasi –, no kuras būtu jāsniedz 
maksātspējas atbalsts.

(5) Eiropas Investīciju bankai (EIB) 
piešķirtais ES galvojums būtu jāpalielina 
par EUR 66 436 320 000, lai izveidotu 
ESIF trešo klasi – maksātspējas atbalsta 
klasi –, no kuras būtu jāsniedz 
maksātspējas atbalsts. EIB būtu jāpublisko 
visi dati par finansētajiem projektiem, lai 
būtu iespējams izvērtēt tās investīciju 
ekonomisko un sociālo ietekmi, kā arī 
ietekmi uz vidi.

Or. fr
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Grozījums Nr. 110
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Investīciju bankai (EIB) 
piešķirtais ES galvojums būtu jāpalielina 
par EUR 66 436 320 000, lai izveidotu 
ESIF trešo klasi – maksātspējas atbalsta 
klasi –, no kuras būtu jāsniedz 
maksātspējas atbalsts.

(5) Eiropas Investīciju bankai (EIB) 
piešķirtais ES galvojums būtu jāpalielina 
par EUR 66 436 320 000, lai izveidotu 
ESIF trešo klasi – maksātspējas atbalsta 
klasi –, no kuras būtu jāsniedz 
maksātspējas atbalsts. Šis skaitlis varētu 
būt vēl jāpalielina atkarībā no tā, kā šī 
pandēmijas izplatās, un problēmām, ko tā 
rada Eiropas sabiedrībām.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Būtu attiecīgi jāpalielina ES 
galvojuma uzkrājums. Ņemot vērā no 
maksātspējas atbalsta klases veikto 
investīciju un finansēšanas operāciju 
augsto riska pakāpi, vispārējā ESIF 
uzkrājumu likme būtu jākoriģē līdz 
45,8 %.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 112
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Neskarot Padomes prerogatīvas 
saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta 
īstenošanu, ja pašas dalībvalstis vai valsts 
attīstību veicinošas bankas, kas 
klasificētas vispārējās valdības sektorā vai 
kas darbojas dalībvalsts vārdā, veic kādas 
iemaksas ESIF, tematiskajās vai 
daudzvalstu investīciju platformās, 
īpašam nolūkam dibinātās sabiedrībās vai 
fondos, kā arī citos mehānismos, kuri 
izveidoti maksātspējas atbalsta klases 
īstenošanai, tad šādas dalībvalstu 
iemaksas principā būtu jāuzskata par 
regulāru valdības izdevumu Stabilitātes 
un izaugsmes pakta vajadzībām un tām 
nebūtu jāattiecina nekādas priekšrocības.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Sagaidāms, ka no maksātspējas 
atbalsta klases pieejamā ES galvojuma 
summa reālajā ekonomikā mobilizēs 
investīcijas līdz EUR 300 000 000 000 
apmērā.

(7) Sagaidāms, ka no maksātspējas 
atbalsta klases pieejamā ES galvojuma 
summa reālajā ekonomikā mobilizēs 
investīcijas līdz EUR 300 000 000 000 
apmērā. Būs nepieciešams, lai Parlaments 
pārskatītu šā atbalsta rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Atbalsta sniegšanas veidiem 
vajadzētu būt elastīgiem, ņemot vērā to, ka 
nepieciešami atšķirīgi risinājumi dažādās 
dalībvalstīs. Tajos citstarp būtu jāietver 
EIB grupas finansējums vai galvojums vai 
investīcijas esošos neatkarīgi pārvaldītos 
fondos vai īpašam nolūkam dibinātās 
sabiedrībās, kuras savukārt iegulda 
atbilstīgās sabiedrībās. Turklāt atbalstu 
varētu novirzīt, izmantojot jaunizveidotus 
neatkarīgi pārvaldītus fondus, tai skaitā 
pirmreizējas vienības, vai īpašam nolūkam 
dibinātās sabiedrības, kuras īpaši izveidotas 
Eiropas, reģiona vai valsts līmenī ar mērķi 
izmantot ES galvojumu nolūkā ieguldīt 
atbilstīgās sabiedrībās. ES galvojumu 
varētu arī izmantot tam, lai garantētu vai 
finansētu valsts attīstību veicinošu banku 
vai iestāžu iejaukšanos saskaņā ar valsts 
atbalsta noteikumiem kopā ar privātiem 
ieguldītājiem, atbalstot atbilstīgas 
sabiedrības. Būtu jāizvairās no 
nepamatotiem konkurences 
izkropļojumiem iekšējā tirgū.

(8) Atbalsta sniegšanas veidiem 
vajadzētu būt elastīgiem, ņemot vērā to, ka 
nepieciešami atšķirīgi risinājumi dažādās 
dalībvalstīs. Tajos citstarp būtu jāietver 
EIB grupas finansējums vai galvojums vai 
investīcijas esošos neatkarīgi pārvaldītos 
fondos vai īpašam nolūkam dibinātās 
sabiedrībās, ko izveidojusi EIB grupa vai 
valsts attīstību veicinošas bankas vai 
iestādes (NPBI), kuras savukārt iegulda 
atbilstīgās sabiedrībās. Turklāt atbalstu 
varētu novirzīt, izmantojot jaunizveidotus 
neatkarīgi pārvaldītus fondus, tai skaitā 
pirmreizējas vienības, vai īpašam nolūkam 
dibinātās sabiedrības, kuras Eiropas, 
reģiona vai valsts līmenī īpaši izveidojusi 
EIB grupa vai NPBI ar mērķi izmantot ES 
galvojumu nolūkā ieguldīt atbilstīgās 
sabiedrībās. ES galvojumu varētu arī 
izmantot tam, lai garantētu vai finansētu 
jebkādu tiešu valsts attīstību veicinošu 
banku vai iestāžu iejaukšanos saskaņā ar 
valsts atbalsta noteikumiem kopā ar 
privātiem ieguldītājiem, atbalstot 
atbilstīgas sabiedrības. Būtu jāizvairās no 
nepamatotiem konkurences 
izkropļojumiem iekšējā tirgū. Viena gada 
laikā pēc tam, kad sācis darboties 
Maksātspējas atbalsta instruments, un trīs 
turpmāko gadu laikā Komisijai būtu 
jānovērtē šā instrumenta efektivitāte un 
piemērotība tā galveno mērķu 
sasniegšanā, tostarp arī tā ietekme uz 
Savienības klimata mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Atbalsta sniegšanas veidiem 
vajadzētu būt elastīgiem, ņemot vērā to, ka 
nepieciešami atšķirīgi risinājumi dažādās 
dalībvalstīs. Tajos citstarp būtu jāietver 
EIB grupas finansējums vai galvojums vai 
investīcijas esošos neatkarīgi pārvaldītos 
fondos vai īpašam nolūkam dibinātās 
sabiedrībās, kuras savukārt iegulda 
atbilstīgās sabiedrībās. Turklāt atbalstu 
varētu novirzīt, izmantojot jaunizveidotus 
neatkarīgi pārvaldītus fondus, tai skaitā 
pirmreizējas vienības, vai īpašam nolūkam 
dibinātās sabiedrības, kuras īpaši izveidotas 
Eiropas, reģiona vai valsts līmenī ar mērķi 
izmantot ES galvojumu nolūkā ieguldīt 
atbilstīgās sabiedrībās. ES galvojumu 
varētu arī izmantot tam, lai garantētu vai 
finansētu valsts attīstību veicinošu banku 
vai iestāžu iejaukšanos saskaņā ar valsts 
atbalsta noteikumiem kopā ar privātiem 
ieguldītājiem, atbalstot atbilstīgas 
sabiedrības. Būtu jāizvairās no 
nepamatotiem konkurences 
izkropļojumiem iekšējā tirgū.

(8) Atbalsta sniegšanas veidiem 
vajadzētu būt elastīgiem, ņemot vērā to, ka 
nepieciešami atšķirīgi risinājumi dažādās 
dalībvalstīs. Tomēr atbalstu saņemošajām 
sabiedrībām būtu jāapņemas attiecīgajā 
laikposmā neveikt atlaišanu no darba un 
neizmaksāt dividendes. Turklāt 
piešķirtajam atbalstam nevajadzētu būt 
pretrunā Parīzes nolīgumam. Tajos 
citstarp būtu jāietver EIB grupas 
finansējums vai galvojums vai investīcijas 
esošos neatkarīgi pārvaldītos fondos vai 
īpašam nolūkam dibinātās sabiedrībās, 
kuras savukārt iegulda atbilstīgās 
sabiedrībās. Turklāt atbalstu varētu 
novirzīt, izmantojot jaunizveidotus 
neatkarīgi pārvaldītus fondus, tai skaitā 
pirmreizējas vienības, vai īpašam nolūkam 
dibinātās sabiedrības, kuras īpaši izveidotas 
Eiropas, reģiona vai valsts līmenī ar mērķi 
izmantot ES galvojumu nolūkā ieguldīt 
atbilstīgās sabiedrībās. ES galvojumu 
varētu arī izmantot tam, lai garantētu vai 
finansētu valsts attīstību veicinošu banku 
vai iestāžu iejaukšanos saskaņā ar valsts 
atbalsta noteikumiem kopā ar privātiem 
ieguldītājiem, atbalstot atbilstīgas 
sabiedrības. Būtu jāizvairās no 
nepamatotiem konkurences 
izkropļojumiem iekšējā tirgū.

Or. fr

Grozījums Nr. 116
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Atbalsta sniegšanas veidiem 
vajadzētu būt elastīgiem, ņemot vērā to, ka 
nepieciešami atšķirīgi risinājumi dažādās 
dalībvalstīs. Tajos citstarp būtu jāietver 

(8) Atbalsta sniegšanas veidiem 
vajadzētu būt elastīgiem, ņemot vērā to, ka 
nepieciešami atšķirīgi risinājumi dažādās 
dalībvalstīs. Tajos citstarp būtu jāietver 
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EIB grupas finansējums vai galvojums vai 
investīcijas esošos neatkarīgi pārvaldītos 
fondos vai īpašam nolūkam dibinātās 
sabiedrībās, kuras savukārt iegulda 
atbilstīgās sabiedrībās. Turklāt atbalstu 
varētu novirzīt, izmantojot jaunizveidotus 
neatkarīgi pārvaldītus fondus, tai skaitā 
pirmreizējas vienības, vai īpašam 
nolūkam dibinātās sabiedrības, kuras 
īpaši izveidotas Eiropas, reģiona vai valsts 
līmenī ar mērķi izmantot ES galvojumu 
nolūkā ieguldīt atbilstīgās sabiedrībās. ES 
galvojumu varētu arī izmantot tam, lai 
garantētu vai finansētu valsts attīstību 
veicinošu banku vai iestāžu iejaukšanos 
saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem 
kopā ar privātiem ieguldītājiem, atbalstot 
atbilstīgas sabiedrības. Būtu jāizvairās no 
nepamatotiem konkurences 
izkropļojumiem iekšējā tirgū.

EIB grupas finansējums vai galvojums vai 
investīcijas esošos neatkarīgi pārvaldītos 
fondos vai īpašam nolūkam dibinātās 
sabiedrībās, kuras savukārt iegulda 
atbilstīgās sabiedrībās. Prioritāte būtu 
jāpiešķir tiešam atbalstam, ko 
sabiedrībām sniedz EIB grupa. ES 
galvojumu varētu arī izmantot tam, lai 
garantētu vai finansētu valsts attīstību 
veicinošu banku vai iestāžu iejaukšanos 
saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem 
kopā ar privātiem ieguldītājiem, atbalstot 
atbilstīgas sabiedrības. Būtu jāizvairās no 
nepamatotiem konkurences 
izkropļojumiem iekšējā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Atbalsta sniegšanas veidiem 
vajadzētu būt elastīgiem, ņemot vērā to, ka 
nepieciešami atšķirīgi risinājumi dažādās 
dalībvalstīs. Tajos citstarp būtu jāietver 
EIB grupas finansējums vai galvojums vai 
investīcijas esošos neatkarīgi pārvaldītos 
fondos vai īpašam nolūkam dibinātās 
sabiedrībās, kuras savukārt iegulda 
atbilstīgās sabiedrībās. Turklāt atbalstu 
varētu novirzīt, izmantojot jaunizveidotus 
neatkarīgi pārvaldītus fondus, tai skaitā 
pirmreizējas vienības, vai īpašam nolūkam 
dibinātās sabiedrības, kuras īpaši izveidotas 
Eiropas, reģiona vai valsts līmenī ar mērķi 
izmantot ES galvojumu nolūkā ieguldīt 
atbilstīgās sabiedrībās. ES galvojumu 

(8) Atbalsta sniegšanas veidiem 
vajadzētu būt elastīgiem, ņemot vērā to, ka 
nepieciešami atšķirīgi risinājumi dažādās 
dalībvalstīs, un lai nodrošinātu, ka 
atbalstu var novirzīt atbalsttiesīgiem 
uzņēmumiem bez birokrātiskām grūtībām 
Tajos citstarp būtu jāietver EIB grupas 
finansējums vai galvojums vai investīcijas 
esošos neatkarīgi pārvaldītos fondos vai 
īpašam nolūkam dibinātās sabiedrībās, 
kuras savukārt iegulda atbilstīgās 
sabiedrībās. Turklāt atbalstu varētu 
novirzīt, izmantojot jaunizveidotus 
neatkarīgi pārvaldītus fondus, tai skaitā 
pirmreizējas vienības, vai īpašam nolūkam 
dibinātās sabiedrības, kuras īpaši izveidotas 
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varētu arī izmantot tam, lai garantētu vai 
finansētu valsts attīstību veicinošu banku 
vai iestāžu iejaukšanos saskaņā ar valsts 
atbalsta noteikumiem kopā ar privātiem 
ieguldītājiem, atbalstot atbilstīgas 
sabiedrības. Būtu jāizvairās no 
nepamatotiem konkurences 
izkropļojumiem iekšējā tirgū.

Eiropas, reģiona vai valsts līmenī ar mērķi 
izmantot ES galvojumu nolūkā ieguldīt 
atbilstīgās sabiedrībās. ES galvojumu 
varētu arī izmantot tam, lai garantētu vai 
finansētu valsts attīstību veicinošu banku 
vai iestāžu iejaukšanos saskaņā ar valsts 
atbalsta noteikumiem kopā ar privātiem 
ieguldītājiem, atbalstot atbilstīgas 
sabiedrības. Būtu jāizvairās no 
nepamatotiem konkurences 
izkropļojumiem iekšējā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Atbalsta sniegšanas veidiem 
vajadzētu būt elastīgiem, ņemot vērā to, ka 
nepieciešami atšķirīgi risinājumi dažādās 
dalībvalstīs. Tajos citstarp būtu jāietver 
EIB grupas finansējums vai galvojums vai 
investīcijas esošos neatkarīgi pārvaldītos 
fondos vai īpašam nolūkam dibinātās 
sabiedrībās, kuras savukārt iegulda 
atbilstīgās sabiedrībās. Turklāt atbalstu 
varētu novirzīt, izmantojot jaunizveidotus 
neatkarīgi pārvaldītus fondus, tai skaitā 
pirmreizējas vienības, vai īpašam nolūkam 
dibinātās sabiedrības, kuras īpaši izveidotas 
Eiropas, reģiona vai valsts līmenī ar mērķi 
izmantot ES galvojumu nolūkā ieguldīt 
atbilstīgās sabiedrībās. ES galvojumu 
varētu arī izmantot tam, lai garantētu vai 
finansētu valsts attīstību veicinošu banku 
vai iestāžu iejaukšanos saskaņā ar valsts 
atbalsta noteikumiem kopā ar privātiem 
ieguldītājiem, atbalstot atbilstīgas 
sabiedrības. Būtu jāizvairās no 
nepamatotiem konkurences 
izkropļojumiem iekšējā tirgū.

(8) Atbalsta sniegšanas veidiem 
vajadzētu būt skaidriem un 
nepārprotamiem, ņemot vērā to, ka 
nepieciešami atšķirīgi risinājumi dažādās 
dalībvalstīs. Tajos citstarp būtu jāietver 
EIB grupas finansējums vai galvojums vai 
investīcijas esošos neatkarīgi pārvaldītos 
fondos vai īpašam nolūkam dibinātās 
sabiedrībās, kuras savukārt iegulda 
atbilstīgās sabiedrībās. Turklāt atbalstu 
varētu novirzīt, izmantojot jaunizveidotus 
neatkarīgi pārvaldītus fondus, tai skaitā 
pirmreizējas vienības, vai īpašam nolūkam 
dibinātās sabiedrības, kuras īpaši izveidotas 
Eiropas, reģiona vai valsts līmenī ar mērķi 
izmantot ES galvojumu nolūkā ieguldīt 
atbilstīgās sabiedrībās. ES galvojumu 
varētu arī izmantot tam, lai garantētu vai 
finansētu valsts attīstību veicinošu banku 
vai iestāžu iejaukšanos saskaņā ar valsts 
atbalsta noteikumiem kopā ar privātiem 
ieguldītājiem, atbalstot atbilstīgas 
sabiedrības. Būtu jāizvairās no 
nepamatotiem konkurences 
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izkropļojumiem iekšējā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Gunnar Beck, Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Uzsver, ka EIB ir dalībvalstu 
banka, nevis ES iestāde; joprojām pilnībā 
atbalsta EIB un tās valdes locekļu 
neatkarību, pieņemot atbilstīgus lēmumus 
par investīcijām; atsakās no jebkādas 
politiskas iejaukšanās to ieguldījumu 
portfeļos un stratēģijās.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) No kapitāla fondiem, īpašam 
nolūkam dibinātām sabiedrībām, 
investīciju platformām un valsts attīstību 
veicinošām bankām un iestādēm būtu 
jānodrošina kapitāls vai kvazikapitāls 
(piemēram, hibrīdparāds, priekšrocību 
akcijas vai konvertējams kapitāls) 
atbilstīgām sabiedrībām, bet nebūtu 
jāatbalsta vienības, kuru mērķis ir 
izpirkšana (vai aizstājējkapitāls) nolūkā 
aktīvus izpārdot pa daļām.

(9) No kapitāla fondiem, īpašam 
nolūkam dibinātām sabiedrībām, 
investīciju platformām un valsts attīstību 
veicinošām bankām un iestādēm būtu 
jānodrošina kapitāls vai kvazikapitāls 
(piemēram, hibrīdparāds, priekšrocību 
akcijas vai konvertējams kapitāls) 
atbilstīgām sabiedrībām, bet nebūtu 
jāatbalsta vienības, kuru mērķis ir 
izpirkšana (vai aizstājējkapitāls) nolūkā 
aktīvus izpārdot pa daļām. Publiskais 
atbalsts privātajam sektoram neizbēgami 
rada bezrūpīgas rīcības risku; lai novērstu 
šo risku, izšķiroša nozīme būs stimulu 
pārredzamībai un saderībai. Ilgtermiņa 
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pašu kapitāla instrumenti šķiet piemēroti, 
lai novērstu pārmērīgu uzņēmumu 
aizņemto līdzekļu īpatsvaru un saglabātu 
finanšu stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) No kapitāla fondiem, īpašam 
nolūkam dibinātām sabiedrībām, 
investīciju platformām un valsts attīstību 
veicinošām bankām un iestādēm būtu 
jānodrošina kapitāls vai kvazikapitāls 
(piemēram, hibrīdparāds, priekšrocību 
akcijas vai konvertējams kapitāls) 
atbilstīgām sabiedrībām, bet nebūtu 
jāatbalsta vienības, kuru mērķis ir 
izpirkšana (vai aizstājējkapitāls) nolūkā 
aktīvus izpārdot pa daļām.

(9) Maksātspējas atbalsta instruments 
nodrošina, ka  kapitāla fondi, īpašam 
nolūkam dibinātas sabiedrības, investīciju 
platformas un valsts attīstību veicinošas 
bankas un iestādes var nodrošināt 
kapitālu vai kvazikapitālu (piemēram, 
hibrīdparādu, priekšrocību akcijas vai 
konvertējamu kapitālu, subordinētos 
aizdevumus un citus instrumentus, kas ir 
īpaši piemēroti MVU maksātspējas 
atbalstam) atbilstīgām sabiedrībām, bet 
nebūtu jāatbalsta vienības, kuru mērķis ir 
izpirkšana (vai aizstājējkapitāls) nolūkā 
aktīvus izpārdot pa daļām.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) No kapitāla fondiem, īpašam 
nolūkam dibinātām sabiedrībām, 
investīciju platformām un valsts attīstību 
veicinošām bankām un iestādēm būtu 

(9) No kapitāla fondiem, īpašam 
nolūkam dibinātām sabiedrībām, 
investīciju platformām un valsts attīstību 
veicinošām bankām un iestādēm būtu 
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jānodrošina kapitāls vai kvazikapitāls 
(piemēram, hibrīdparāds, priekšrocību 
akcijas vai konvertējams kapitāls) 
atbilstīgām sabiedrībām, bet nebūtu 
jāatbalsta vienības, kuru mērķis ir 
izpirkšana (vai aizstājējkapitāls) nolūkā 
aktīvus izpārdot pa daļām.

jānodrošina kapitāls atbilstīgām 
sabiedrībām, bet nebūtu jāatbalsta vienības, 
kuru mērķis ir izpirkšana (vai 
aizstājējkapitāls) nolūkā aktīvus izpārdot 
pa daļām, izņemot kvazikapitālu un 
aizņēmuma finansējumu; šie ieguldījumi 
nebūtu jānovirza darbībām ārpus 
Savienības.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Finansēšanas un investīciju 
operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
Savienības politikas prioritātēm, piemēram, 
Eiropas zaļo kursu un Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju. Būtu 
jāatbalsta arī pārrobežu darbības.

(10) Finansēšanas un investīciju 
operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
Savienības politikas prioritātēm un 
mērķiem, piemēram, Eiropas zaļo kursu, 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem, Parīzes 
nolīgumu, principu „nenodari būtisku 
kaitējumu”, Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru, taisnīgu pārkārtošanos uz oglekļa 
ziņā neitrālu ekonomiku vēlākais līdz 
2050. gadam un Eiropas digitālās nākotnes 
veidošanas stratēģiju. Būtu jāatbalsta arī 
pārrobežu darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Finansēšanas un investīciju (10) Finansēšanas un investīciju 
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operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
Savienības politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu un Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģiju. 
Būtu jāatbalsta arī pārrobežu darbības.

operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
Savienības politikas prioritātēm, jo īpaši ar 
tās klimata mērķiem 2030. un 2050. 
gadam, sociālo tiesību pīlāru un 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā arī 
Eiropas zaļo kursu, jauno Eiropas 
industriālo stratēģiju, MVU stratēģiju 
ilgtspējīgai un digitālai Eiropai un Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģiju. 
Būtu jāatbalsta arī pārrobežu darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Finansēšanas un investīciju 
operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
Savienības politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu un Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģiju. 
Būtu jāatbalsta arī pārrobežu darbības.

(10) Būtu jāatbalsta arī pārrobežu 
darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Finansēšanas un investīciju 
operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
Savienības politikas prioritātēm, piemēram, 
Eiropas zaļo kursu un Eiropas digitālās 

(10) Finansēšanas un investīciju 
operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
Savienības politikas prioritātēm, piemēram, 
Eiropas zaļo kursu un Eiropas digitālās 
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nākotnes veidošanas stratēģiju. Būtu 
jāatbalsta arī pārrobežu darbības.

nākotnes veidošanas stratēģiju. Tā kā 
Savienības ekonomika ir savstarpēji 
saistīta, atbalsts pārrobežu darbībām būtu 
arī jāorientē uz to, lai novērstu iespējamu 
domino efektu un maksimāli palielinātu 
ieguvumus no pārrobežu piegādes ķēdēm.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Finansēšanas un investīciju 
operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
Savienības politikas prioritātēm, piemēram, 
Eiropas zaļo kursu un Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju. Būtu 
jāatbalsta arī pārrobežu darbības.

(10) Finansēšanas un investīciju 
operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
Savienības politikas prioritātēm, piemēram, 
Eiropas zaļo kursu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju, MVU 
stratēģiju ilgtspējīgai un digitālai Eiropai 
un jauno rūpniecības stratēģiju zaļai un 
digitālai Eiropai. Būtu jāatbalsta arī 
pārrobežu darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Finansēšanas un investīciju 
operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
Savienības politikas prioritātēm, piemēram, 
Eiropas zaļo kursu un Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju. Būtu 
jāatbalsta arī pārrobežu darbības.

(10) Finansēšanas un investīciju 
operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
Savienības politikas prioritātēm, piemēram, 
Eiropas zaļo kursu un Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju, sabiedrības 
veselību un, jo īpaši, ar pētniecību vai 
turpmākajām mobilitātes iespējām, ko dod 
ūdeņradis.
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 Būtu jāatbalsta arī pārrobežu darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Finansēšanas un investīciju 
operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
Savienības politikas prioritātēm, piemēram, 
Eiropas zaļo kursu un Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju. Būtu 
jāatbalsta arī pārrobežu darbības.

(10) Finansēšanas un investīciju 
operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
Savienības politikas prioritātēm, piemēram, 
Eiropas zaļo kursu un Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju. Būtu arī 
jāaizsargā nodarbinātība un jāatbalsta 
pārrobežu darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Luis Garicano, 
Stéphanie Yon-Courtin, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Finansēšanas un investīciju 
operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
Savienības politikas prioritātēm, piemēram, 
Eiropas zaļo kursu un Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju. Būtu 
jāatbalsta arī pārrobežu darbības.

(10) Finansēšanas un investīciju 
operācijas būtu pilnībā jāsaskaņo ar 
pašreizējām Savienības politikas 
prioritātēm un mērķiem, piemēram, 
Eiropas zaļo kursu un Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju. Būtu 
jāatbalsta arī pārrobežu darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 131
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Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lielām sabiedrībām, kas gūst 
labumu no Maksātspējas atbalsta 
instrumenta, vajadzētu būt pienākumam 
pieņemt saistošus pārejas plānus, kuros 
izklāstīts, kā tās savu saimniecisko 
darbību pielāgo Savienības klimata 
mērķiem. Šajos pārejas plānos jāiekļauj 
atbilstīga pārvaldība attiecībā uz 
ilgtspējības risku un jānodrošina, ka visus 
turpmākos kapitāla izdevumus izmanto 
ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 
saskaņā ar ES pamatprogrammu 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai. 
Tajos jāparedz to darbību pakāpeniska 
pārtraukšana, kas rada būtisku 
apdraudējumu jebkuram vides mērķim, 
un šādu darbību pārveidošana neitrālās 
vai zemas ietekmes darbībās iepriekš 
noteiktā termiņā. Plānos būtu jāiekļauj 
arī kvalitatīvu darbvietu saglabāšanas 
pasākumi, dzimumu līdztiesība un 
uzņēmumu sociālās atbildības mērķi. 
MVU būtu jāpiemēro vienkāršotas un 
samērīgas saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Pārrobežu darbībām būs jāpierāda 
to pievienotā vērtība attiecībā uz piegādes 
ķēdēm vienotajā tirgū, lai izvairītos no 
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nevēlamām blakusparādībām.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Sabiedrībām, kas gūst labumu no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāapņemas un jāīsteno vienāds atalgojums 
starp sievietēm un vīriešiem par 
līdzvērtīgu darbu, un pārejas plānos būtu 
jāiekļauj darbības prioritāšu noteikšanai, 
kad tas ir nepieciešams un ciktāl tas 
iespējams, priekšlaicīga pensionēšanās, 
īstermiņa darbs vai līdzvērtīgi pasākumi, 
nevis atlaišana no darba, turpmāks 
elastīgums un darbvietu nestabilitāte. 
Sabiedrībām, kas gūst labumu no 
Maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāapņemas arī apmācīt un attiecīgi 
pārkvalificēt darbiniekus virzībā uz zaļo 
un digitālo pāreju.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, 
Anna Bonfrisco, Francesca Donato

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lēmums par finansēšanas un 
investīciju operācijām no maksātspējas 
atbalsta klases būtu jāpieņem līdz 
2024. gada beigām, turklāt par vismaz 

(11) Lēmums par finansēšanas un 
investīciju operācijām no maksātspējas 
atbalsta klases būtu jāpieņem līdz 
2023. gada beigām, turklāt par vismaz 
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60 % finansēšanas un investīciju operāciju 
lēmums būtu jāpieņem līdz 2022. gada 
beigām, lai varētu ātri reaģēt uz Covid-19 
pandēmijas izraisīto ekonomikas krīzi.

60 % finansēšanas un investīciju operāciju 
lēmums būtu jāpieņem līdz 2021. gada 
beigām, lai varētu ātri reaģēt uz Covid-19 
pandēmijas izraisīto ekonomikas krīzi.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Vismaz 70 % no ESIF 
finansējuma maksātspējas atbalsta klasē 
būtu jāparedz MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai atbalstu Eiropas ekonomikai 
varētu novirzīt, izmantojot Eiropas 
Investīciju fondu (EIF), Komisijai būtu 
jāspēj piedalīties vienā vai vairākās EIF 
kapitāla palielināšanās, lai tas arī 
turpmāk atbalstītu Eiropas ekonomiku un 
tās atveseļošanos. Savienībai būtu jāspēj 
saglabāt savu kopējo daļu EIF kapitālā. 
Pārskatītajā daudzgadu finanšu shēmā 
pašreizējam periodam būtu jāparedz 
pietiekams finansējums šim nolūkam.

(12) Lai nodrošinātu stabilu un 
ilgtspējīgu ekonomikas atlabšanu visā 
Savienībā, būtu jāizvairās no politiskas 
iejaukšanās ieguldījumu lēmumos, tāpēc 
Komisijai nevajadzētu ļaut piedalīties 
vienā vai vairākos iespējamos Eiropas 
Investīciju fonda (EIF) kapitāla 
palielinājumos. Savienībai būtu 
pakāpeniski un strauji jāsamazina sava 
kopējā daļa EIF kapitālā.

Or. en
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Grozījums Nr. 137
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai atbalstu Eiropas ekonomikai 
varētu novirzīt, izmantojot Eiropas 
Investīciju fondu (EIF), Komisijai būtu 
jāspēj piedalīties vienā vai vairākās EIF 
kapitāla palielināšanās, lai tas arī turpmāk 
atbalstītu Eiropas ekonomiku un tās 
atveseļošanos. Savienībai būtu jāspēj 
saglabāt savu kopējo daļu EIF kapitālā. 
Pārskatītajā daudzgadu finanšu shēmā 
pašreizējam periodam būtu jāparedz 
pietiekams finansējums šim nolūkam.

(12) Lai atbalstu Eiropas ekonomikai 
varētu novirzīt, izmantojot Eiropas 
Investīciju fondu (EIF), Komisijai, pēc 
tam, kad tā būs saņēmusi Eiropas 
Parlamenta atzinumu, būtu jāspēj 
piedalīties vienā vai vairākās EIF kapitāla 
palielināšanās, lai tas arī turpmāk atbalstītu 
Eiropas ekonomiku un tās atveseļošanos. 
Savienībai būtu jāspēj saglabāt savu kopējo 
daļu EIF kapitālā. Pārskatītajā daudzgadu 
finanšu shēmā pašreizējam periodam būtu 
jāparedz pietiekams finansējums šim 
nolūkam.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai nepieļautu interešu konfliktu 
un maksimāli palielinātu ietekmi uz reālo 
ekonomiku un nodarbinātību, 
sabiedrībām, kas maksātspējas atbalsta 
klases starpniecību gūst labumu no ESIF 
finansējuma, galvojuma periodā būtu 
jāpiemēro ierobežojumi attiecībā uz 
dividenžu maksājumiem, vecāko 
amatpersonu atalgojumu un akciju 
atpirkšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 139
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai izvairītos no ļaunprātīgas 
izmantošanas un maksimāli palielinātu 
ietekmi uz reālo ekonomiku un 
nodarbinātību, Investīciju komiteja var 
noteikt izmaksu pagaidu ierobežojumus 
ieguldījumu saņēmējiem, kas saņem ESIF 
finansējumu no maksātspējas atbalsta 
klases.

Or. en

Pamatojums

Maksātspējas atbalsta klasē iepludinātais kapitāls būtu jāizmanto, lai nodrošinātu 
sabiedrības izdzīvošanu, tāpēc var rasties nepieciešamība noteikt izmaksāšanai pagaidu 
ierobežojumus.

Grozījums Nr. 140
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jānosaka summa 
EUR 100 000 000 apmērā, no kuras 
atbalstītu investīciju fondu, īpašam 
nolūkam dibinātu sabiedrību un 
investīciju platformu izveidi un 
pārvaldību dalībvalstīs, jo īpaši tajās, 
kurās nav attīstīts kapitāla fondu tirgus, 
un atbalstītu to sabiedrību zaļo un digitālo 
pārveidi, kuras finansē no maksātspējas 
atbalsta klases.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 141
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jānosaka summa 
EUR 100 000 000 apmērā, no kuras 
atbalstītu investīciju fondu, īpašam 
nolūkam dibinātu sabiedrību un investīciju 
platformu izveidi un pārvaldību 
dalībvalstīs, jo īpaši tajās, kurās nav 
attīstīts kapitāla fondu tirgus, un atbalstītu 
to sabiedrību zaļo un digitālo pārveidi, 
kuras finansē no maksātspējas atbalsta 
klases.

(13) Būtu jānosaka summa 
EUR 100 000 000 apmērā, no kuras 
atbalstītu investīciju fondu, īpašam 
nolūkam dibinātu sabiedrību un investīciju 
platformu izveidi, pārvaldību un 
uzraudzību dalībvalstīs, jo īpaši tajās, 
kurās nav attīstīts kapitāla fondu tirgus, un 
atbalstītu to sabiedrību zaļo un digitālo 
pārveidi, kuras finansē no maksātspējas 
atbalsta klases.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Būtu jānosaka summa 
EUR 100 000 000 apmērā, no kuras 
atbalstītu investīciju fondu, īpašam 
nolūkam dibinātu sabiedrību un investīciju 
platformu izveidi un pārvaldību 
dalībvalstīs, jo īpaši tajās, kurās nav 
attīstīts kapitāla fondu tirgus, un atbalstītu 
to sabiedrību zaļo un digitālo pārveidi, 
kuras finansē no maksātspējas atbalsta 
klases.

(13) Būtu jānosaka summa EUR 
150 000 000 apmērā, no kuras atbalstītu 
investīciju fondu, īpašam nolūkam dibinātu 
sabiedrību un investīciju platformu izveidi 
un pārvaldību dalībvalstīs, jo īpaši tajās, 
kurās nav attīstīts kapitāla fondu tirgus, un 
atbalstītu to sabiedrību zaļo un digitālo 
pārveidi, kuras finansē no maksātspējas 
atbalsta klases.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai Eiropas pilsoņiem būtu 
nodrošināta pārskatatbildība, EIB būtu 
regulāri jāziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par maksātspējas atbalsta 
instrumenta progresu, ietekmi un 
operācijām, jo īpaši attiecībā uz veikto 
operāciju skaitu, ģeogrāfisko un nozaru 
tvērumu un sociālo ietekmi, iekļaujot 
skaidras norādes par to darba vietu 
kopējo īpatsvaru, kas saglabātas vai 
radītas uzņēmumos, kuri saņem 
maksātspējas atbalstu. Pēc Eiropas 
Parlamenta pieprasījuma Valdes 
priekšsēdētājam un rīkotājdirektoram 
būtu jāpiedalās uzklausīšanas sanāksmēs 
un noteiktā termiņā jāatbild uz 
jautājumiem. Komisijai ik gadu būtu 
jāziņo par garantiju fonda stāvokli.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Investīciju komitejai, tiklīdz 
komiteja būs izveidota, saskaņā ar regulu 
InvestEU būtu jāuzņemas atbildība par 
ES galvojuma piešķiršanu arī saskaņā ar 
šo regulu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 145
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Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Investīciju komitejai, tiklīdz 
komiteja būs izveidota, saskaņā ar regulu 
InvestEU būtu jāuzņemas atbildība par ES 
galvojuma piešķiršanu arī saskaņā ar šo 
regulu.

(14) Investīciju komitejai, tiklīdz 
komiteja būs izveidota, saskaņā ar regulu 
InvestEU būtu jāuzņemas atbildība par ES 
galvojuma piešķiršanu arī saskaņā ar šo 
regulu. Lai nodrošinātu pietiekamas 
zināšanas un izvēles iespējas, būtu 
jāizveido īpaša maksātspējas atbalsta 
klasei paredzēta apakškomiteja.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Piešķirot atbalstu no maksātspējas 
atbalsta klases, būtu jāparedz noteikumi, 
ar ko nodrošinātu, ka tiek īstenoti centieni 
apkarot izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu, krāpšanu un ļaunprātīgu 
izmantošanu un ka tiek saglabāta iekšējā 
tirgus pienācīga darbība. Struktūras, kas 
gūst labumu no atbalsta, vai finanšu 
starpnieki, vai apstiprinātas atbilstīgas 
sabiedrības, kas īsteno projektus saskaņā 
ar maksātspējas atbalsta klasi, netiek 
izveidotas, inkorporētas un tās nekontrolē 
akcionāri jurisdikcijās, kas iekļautas 
sarakstā saskaņā ar attiecīgo Savienības 
politiku attiecībā uz jurisdikcijām, kas 
nesadarbojas, vai jurisdikcijās, kuras 
identificētas kā augsta riska trešās valstis, 
kurām ir stratēģiskas nepilnības valsts 
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nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
un teroristu finansēšanas novēršanas 
režīmos saskaņā ar Direktīvu (ES) 
2015/849. EIB būtu jāsniedz regulatīvs 
ziņojums Eiropas Parlamentam un 
Padomei par pastāvīgiem pasākumiem, 
kas tiek veikti, lai atklātu un novērstu 
krāpšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) EIB būtu regulāri jāziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 
maksātspējas atbalsta instrumenta 
īstenošanu, ietekmi un darbībām, lai 
nodrošinātu pienācīgu demokrātisko 
pārskatatbildību. EIB jo īpaši būtu 
jāsniedz detalizēta informācija par veikto 
darbību skaitu, ģeogrāfisko pārklājumu 
visā Savienībā, MVU sniegtā atbalsta 
summu un to, kā instruments atbilst 
tādām Savienības prioritātēm kā ES zaļais 
kurss un Eiropas digitālās nākotnes 
veidošanas stratēģija. Pēc Eiropas 
Parlamenta pieprasījuma Valdes 
priekšsēdētājam un rīkotājdirektoram 
būtu jāpiedalās uzklausīšanas sanāksmēs 
un noteiktā termiņā jāatbild uz 
jautājumiem. Komisijai ik gadu būtu 
jāziņo par galvojuma fonda stāvokli.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā



AM\1211825LV.docx 57/131 PE655.933v01-00

LV

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai Eiropas pilsoņiem nodrošinātu 
pārskatatbildību, EIB būtu regulāri jāziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
maksātspējas atbalsta instrumenta 
progresu, ietekmi un darbībām, jo īpaši 
attiecībā uz veikto darbību skaitu, 
ģeogrāfisko tvērumu un sociālo ietekmi, 
īpašu uzmanību pievēršot darba vietā, kas 
saglabātas, pateicoties tam, ka ir pieejama 
maksātspējas atbalsta klase.

 Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma 
Valdes priekšsēdētājam un 
rīkotājdirektoram būtu jāpiedalās 
uzklausīšanas sanāksmēs un noteiktā 
termiņā jāatbild uz jautājumiem. 
Komisijai ik gadu būtu jāziņo par 
garantiju fonda stāvokli.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai nodrošinātu augstu 
demokrātiskās pārskatatbildības un 
pārredzamības līmeni, EIB būtu 
jāsagatavo gada ziņojums par līdzekļu 
izmantošanu saskaņā ar Maksātspējas 
atbalsta instrumentu. Pēc Eiropas 
Parlamenta kompetentās komitejas 
pieprasījuma Valdes priekšsēdētājam un 
rīkotājdirektoram būtu jānodrošina 
iespēja piedalīties uzklausīšanās, lai 
ziņotu par minētā instrumenta pašreizējo 
stāvokli.
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Or. en

Grozījums Nr. 150
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Atbalsts, ko piešķir saskaņā ar 
maksātspējas atbalsta klasi, būtu aktīvi 
jāizmanto visaugstākā iespējamā 
nodarbinātības līmeņa saglabāšanai vai 
ar to būtu jāatbalsta uzņēmumi, kas 
piedāvā skaidras iespējas pārkvalificēties, 
ja nav iespējams saglabāt pirms 
pandēmijas pastāvējušo nodarbinātības 
līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Lai izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības un garantētu 
maksātspējas atbalsta klases garantēto 
ieguldījumu pienācīgu sadali, EIB grupai 
katru gadu būtu jādara pieejams 
galasaņēmēju saraksts.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā



AM\1211825LV.docx 59/131 PE655.933v01-00

LV

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai papildinātu nebūtiskus šīs 
regulas elementus saistībā ar to 
dalībvalstu un nozaru noteikšanu, kuras 
ekonomiski cietušas visvairāk, un to 
dalībvalstu noteikšanu, kurās valsts 
maksātspējas atbalsta iespējas ir 
ierobežotākas, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz rādītāju un to 
piemērošanas metodikas noteikšanu. 
Komisijas noteiktajiem rādītājiem un 
metodikai vajadzētu būt saskaņā ar 
sadales koeficientu, ko piemēro 
atveseļošanas un noturības instrumentam. 
Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un 
lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 
par labāku likumdošanas procesu. Jo 
īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā 
nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlaments un Padome visus dokumentus 
saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem 
ir sistemātiska piekļuve Komisijas 
ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek 
deleģēto aktu sagatavošana.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2015/1017
2. pants – 1. daļa – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) “sabiedrības” maksātspējas atbalsta 
klases nolūkos ir sabiedrības, projektu 
sabiedrības, publiskā un privātā sektora 
partnerības un citas juridiskas struktūras.”;

(9) “sabiedrības” maksātspējas atbalsta 
klases nolūkos ir sabiedrības, projektu 
sabiedrības, publiskā un privātā sektora 
partnerības un citas juridiskas struktūras, 
kas dalībvalstīs izveidotas, ievērojot 
Savienības pamatvērtības un 
tiesiskumu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2015/1017
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) “sabiedrības” maksātspējas atbalsta 
klases nolūkos ir sabiedrības, projektu 
sabiedrības, publiskā un privātā sektora 
partnerības un citas juridiskas struktūras.”;

(9) “sabiedrības” maksātspējas atbalsta 
klases nolūkos ir sabiedrības, MVU, 
projektu sabiedrības, publiskā un privātā 
sektora partnerības un citas juridiskas 
struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) 2015/1017
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tādu sabiedrību maksātspēju, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas Savienībā.”;

(c) tādu sabiedrību maksātspēju, kuras 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
lielāko daļu savu darbību veic Savienībā 
un kuras nav iesaistītas nodokļu 
nemaksāšanā vai apiešanā.
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Or. en

Grozījums Nr. 156
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) 2015/1017
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tādu sabiedrību maksātspēju, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas Savienībā.”;

(c) tādu sabiedrību maksātspēju, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas Savienībā, īpašu uzmanību 
pievēršot MVU, kuriem tiek piešķirti 
vismaz 50 % no paredzētā atbalsta.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) 2015/1017
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tādu sabiedrību maksātspēju, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas Savienībā.”;

(c) tādu sabiedrību maksātspēju, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas Savienībā un ko negatīvi ir 
ietekmējusi Covid-19 pandēmija.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Frances Fitzgerald
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) 2015/1017
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tādu sabiedrību maksātspēju, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas Savienībā.”;

(c) tādu sabiedrību maksātspēju, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas Savienībā, īpašu uzmanību 
pievēršot MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) 2015/1017
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iv daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) EIB cenu politikai atbilstošu 
kārtību, kādā jānosaka maksa par 
operācijām ar ES galvojumu;

(iv) EIB cenu politikai atbilstošu 
kārtību, kādā jānosaka maksa par 
operācijām ar ES galvojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – v daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3a) regulas 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta v) punktu groza šādi:

(v) kārtību, kādā – neskarot Protokolu "(v) kārtību, kādā – neskarot Protokolu 
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Nr. 5 par Eiropas Investīciju bankas 
statūtiem, kas pievienots LES un LESD, un 
tajā noteiktās EIB prerogatīvas – palīdzēt 
samazināt operācijas finansēšanas 
izmaksas, kuras sedz no ESIF piešķirta EIB 
finansējuma saņēmējs, un tādēļ vajadzības 
gadījumā – jo īpaši tad, ja apstākļi finanšu 
tirgū ir saspringti un liedz īstenot 
dzīvotspējīgu projektu vai ir nepieciešams 
atvieglot investīciju platformu izveidi vai 
projektu finansēšanu nozarēs vai jomās, 
kas saskaras ar būtisku tirgus nepilnību vai 
nepietiekamu investīciju situāciju, – 
modulēt jo īpaši ES galvojuma atlīdzības 
summu, bet tikai tiktāl, cik tas ir iespējams, 
nepieļaujot būtisku ietekmi uz galvojuma 
fonda nodrošinājumam vajadzīgo 
finansējumu;

Nr. 5 par Eiropas Investīciju bankas 
statūtiem, kas pievienots LES un LESD, un 
tajā noteiktās EIB prerogatīvas – palīdzēt 
samazināt operācijas finansēšanas 
izmaksas, kuras sedz no ESIF piešķirta EIB 
finansējuma saņēmējs, un tādēļ vajadzības 
gadījumā – jo īpaši tad, ja apstākļi finanšu 
tirgū ir saspringti un liedz īstenot 
dzīvotspējīgu projektu vai ir nepieciešams 
atvieglot investīciju platformu izveidi vai 
sabiedrību un projektu finansēšanu 
nozarēs vai jomās, kas saskaras ar būtisku 
tirgus nepilnību vai nepietiekamu 
investīciju situāciju, – modulēt jo īpaši ES 
galvojuma atlīdzības summu, bet tikai 
tiktāl, cik tas ir iespējams, nepieļaujot 
būtisku ietekmi uz galvojuma fonda 
nodrošinājumam vajadzīgo finansējumu;

Or. en

(02015R1017)

Grozījums Nr. 161
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2015/1017
5. pants – 1. punkts – 3. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“— atbalsts fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām un investīciju 
platformām vai citiem mehānismiem no 
maksātspējas atbalsta klases.”;

“— atbalsts fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām un investīciju 
platformām vai citiem mehānismiem no 
maksātspējas atbalsta klases, jo īpaši tiem, 
kas veicina ieguldījumus dalībvalstīs un 
nozarēs, kuras visnelabvēlīgāk skārusi 
Civud-19 pandēmija.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 162
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2015/1017
5. pants – 1. punkts – 3. daļa – 3. ievilkums 3

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“— atbalsts fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām un investīciju 
platformām vai citiem mehānismiem no 
maksātspējas atbalsta klases.”;

— atbalsts fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām un investīciju 
platformām vai citiem EIB grupas vai 
NPBI izveidotiem mehānismiem no 
maksātspējas atbalsta klases;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(4a) regulas 5. panta 2. punkta pirmo 
daļu groza šādi:

Valde pielāgo projektu pa nozarēm un 
valstīm atbilstīgi II pielikumā izklāstītajām 
investīciju pamatnostādnēm, pamatojoties 
uz dalībvalstu tirgus nosacījumu un 
investīciju vides attīstības pastāvīgu 
novērošanu, lai palīdzētu pārvarēt tirgus 
nepilnības un nepietiekamu investīciju 
situācijas, tostarp problēmas, ko izraisa 
finansiāla sadrumstalotība. Veicot minēto 
pielāgošanu, Valde izvairās izmantot 
pieeju, kas būtu riskantāka nekā 
nepieciešams.

Valde pielāgo projektu sadalījumu pa 
nozarēm un valstīm atbilstīgi II pielikumā 
izklāstītajām investīciju pamatnostādnēm, 
pamatojoties uz dalībvalstu tirgus 
nosacījumu un investīciju vides attīstības 
pastāvīgu novērošanu, lai palīdzētu 
pārvarēt tirgus nepilnības un nepietiekamu 
investīciju situācijas, tostarp problēmas, ko 
izraisa finansiāla sadrumstalotība, un, 
saistībā ar maksātspējas atbalsta klasi, lai 
ņemtu vērā ietekmi, ko radītu Covid-19 
pandēmijas ieilgšana vai atkārtošanās. 
Veicot minēto pielāgošanu, Valde izvairās 
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izmantot pieeju, kas būtu riskantāka nekā 
nepieciešams.”

Or. en

(32015R1017)

Grozījums Nr. 164
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) regulas 5. pantā pievieno šādu 
punktu:
"2.a Saskaņā ar maksātspējas atbalsta 
klasi Valde pielāgo projektu sadalījumu, 
lai nodrošinātu, ka prioritāte atbalsta 
saņemšanā tiek piešķirta sabiedrībām ar 
augstu zaļās vai digitālās pārveides 
potenciālu.”

Or. en

Grozījums Nr. 165
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2015/1017
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr atbalstu no maksātspējas atbalsta 
klases piešķir tikai par labu sabiedrībām, 
kuras jau 2019. gada beigās nebija 
nonākušas grūtībās no valsts atbalsta 
noteikumu8 viedokļa, bet kuras kopš tā 
laika saskaras ar ievērojamu maksātspējas 

Tomēr atbalstu no maksātspējas atbalsta 
klases piešķir tikai par labu sabiedrībām, 
kuras jau 2019. gada beigās nebija 
nonākušas grūtībās no valsts atbalsta 
noteikumu8 viedokļa, bet kuras kopš tā 
laika saskaras ar ievērojamu maksātspējas 
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risku Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes 
dēļ;

risku Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes 
dēļ, ar nosacījumu, ka to sviras 
finansējuma līmeņi nepārsniedz pašu 
kapitāla līmeņus vairāk par piecām 
reizēm;

Turklāt atbalstu saskaņā ar maksātspējas 
atbalsta klasi piešķir tikai sabiedrībām 
kuras:
– pieņem plānus atbilstīgi II pielikuma 6. 
punkta d) apakšpunktā minētajiem 
norādījumiem;
– ievēro obligātos aizsardzības 
pasākumus, kas minēti Regulas (ES) 
2020/852 18. pantā;
– nav bijušas iesaistītas tālāk minētajās 
darbībās vai pašlaik netiek izmeklētas vai 
sauktas pie atbildības par nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma 
finansēšanu, izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, krāpšanos ar nodokļiem vai 
nodokļu apiešanu; sabiedrības, kuru 
konsolidētais apgrozījums pārsniedz 750 
000 000 EUR, sagatavo un bez maksas 
publisko ziņojumu ar informāciju, kas 
noteikta Direktīvas 2013/89/ES 89. panta 
1. punktā;
– nav daļa no grupas, kurai ir 
meitasuzņēmumi bez reālas saimnieciskās 
darbības valstī, kas iekļauta ES to 
jurisdikciju sarakstā, kuras nesadarbojas
– neizmaksā dividendes un rezerves, 
prēmijas vai neatpērk akcijas vismaz 
nākamos divus gadus pēc atbalsta 
saņemšanas saskaņā ar Maksātspējas 
atbalsta instrumentu;

_________________ _________________
8 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

8 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 166
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2015/1017
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr atbalstu no maksātspējas atbalsta 
klases piešķir tikai par labu sabiedrībām, 
kuras jau 2019. gada beigās nebija 
nonākušas grūtībās no valsts atbalsta 
noteikumu8 viedokļa, bet kuras kopš tā 
laika saskaras ar ievērojamu maksātspējas 
risku Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes 
dēļ;

Tomēr atbalstu no maksātspējas atbalsta 
klases piešķir tikai par labu sabiedrībām, 
kuras jau 2019. gada beigās nebija 
nonākušas grūtībās no valsts atbalsta 
noteikumu8 viedokļa, bet kuras kopš tā 
laika saskaras ar ievērojamu maksātspējas 
risku Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes 
dēļ. Sabiedrībām pēc pieprasījuma līdz 
2019. gada beigām jāspēj pierādīt sava 
uzņēmējdarbības modeļa dzīvotspēju.

_________________ _________________
8 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

8 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 167
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2015/1017
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr atbalstu no maksātspējas atbalsta 
klases piešķir tikai par labu sabiedrībām, 
kuras jau 2019. gada beigās nebija 
nonākušas grūtībās no valsts atbalsta 

Tomēr atbalstu no maksātspējas atbalsta 
klases piešķir tikai par labu sabiedrībām, 
kuras ir ilgstpējīgi finansiāli dzīvotspējīgas 
unjau 2019. gada beigās nebija nonākušas 
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noteikumu8 viedokļa, bet kuras kopš tā 
laika saskaras ar ievērojamu maksātspējas 
risku Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes 
dēļ;

grūtībās no valsts atbalsta noteikumu8 
viedokļa, bet kuras kopš tā laika saskaras 
ar ievērojamu maksātspējas risku Covid-19 
pandēmijas izraisītās krīzes dēļ;

_________________ _________________
8 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

8 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 168
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2015/1017
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr atbalstu no maksātspējas atbalsta 
klases piešķir tikai par labu sabiedrībām, 
kuras jau 2019. gada beigās nebija 
nonākušas grūtībās no valsts atbalsta 
noteikumu8 viedokļa, bet kuras kopš tā 
laika saskaras ar ievērojamu maksātspējas 
risku Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes 
dēļ;

Tomēr atbalstu no maksātspējas atbalsta 
klases piešķir tikai par labu dzīvotspējīgām 
sabiedrībām, kuras jau 2019. gada beigās 
nebija nonākušas grūtībās no valsts atbalsta 
noteikumu8 viedokļa, bet kuras kopš tā 
laika saskaras ar ievērojamu maksātspējas 
risku Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes 
dēļ;

_________________ _________________
8 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

8 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 169
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Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) regulas 6. panta 1. punkta a) 
apakšpunktam pievieno šādu daļu:
“Komisija izstrādā atsevišķu rezultātu 
pārskatu, kas ir specifisks maksātspējas 
atbalsta klasei, lai nodrošinātu 
novērtēšanas sistēmu fondiem, īpašam 
nolūkam dibinātām sabiedrībām, 
investīciju platformām vai citiem 
pasākumiem, ko saskaņā ar maksātspējas 
atbalstu izveidojusi EIB grupa vai 
VAVBI, lai novērtētu potenciālās labuma 
guvējas sabiedrības saskaņā ar 
maksātspējas atbalsta klasi šīs regulas 
7. panta 12. punkta nolūkā. Tikai 
sabiedrības, kas sasniedz minimālo 
rādītāju kopā un katrā konkrētajā iedaļā, 
ir tiesīgas saņemt atbalstu saskaņā ar 
Maksātspējas atbalsta instrumentu. Šāds 
rezultātu pārskats jo īpaši nodrošina 
sistēmu II pielikuma 6. iedaļas d) punktā 
minēto plānu novērtēšanai papildus 
standarta finanšu rādītājiem un 
rādītājiem, ko izmanto, lai novērtētu 
sabiedrības komerciālo dzīvotspēju un 
perspektīvas. Rezultātu pārskats ir 
instruments, ar kuru Investīciju komiteja 
par prioritāru nosaka ES galvojuma 
izmantošanu operācijām, tostarp ar 
maksātspējas klasi konkrētām 
sabiedrībām sniegtu atbalstu, kas uzrāda 
augstākus rezultātus un pievienoto 
vērtību, un pēc projekta parakstīšanas tas 
ir publiski pieejams. Publikācijā neiekļauj 
komerciāli sensitīvu informāciju. Fondi, 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, 
investīciju platformas vai citi pasākumi, 
ko saskaņā ar maksātspējas atbalsta 
sadaļu izveidojusi EIB grupa vai VAVBI, 
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parasti nodrošina kvazikapitāla 
instrumentus uzņēmumiem, kuru vidējais 
vai zemais punktu skaits pārsniedz 
minimālo slieksni attiecībā uz rādītājiem, 
ko izmanto, lai novērtētu uzņēmuma 
finansiālo dzīvotspēju un perspektīvas. 
Atbalstu sniedz sabiedrībām, uz kurām 
attiecas pienākums publicēt nefinansiālu 
informāciju saskaņā ar Direktīvas 
2013/34/ES 19.a vai 29.a pantu par 
cenām un ar noteikumiem, kas 
sabiedrībai nepiešķir priekšrocību, un 
parastā pašu kapitāla veidā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5a) regulas 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu groza šādi:

(b) atbilst Savienības politikas 
nostādnēm, tostarp gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes, kvalitatīvu 
darbavietu radīšanas un ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķim;

(b) atbilst Savienības politikas 
nostādnēm, tostarp gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes, kvalitatīvu 
darbavietu radīšanas, ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas un zaļās 
un digitālās pārveides mērķim;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2015/1017
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6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot 2. punktu, finanšu 
starpnieku veiktās apakšoperācijas 
finansēšanas un investīciju operācijās no 
maksātspējas atbalsta klases var ierobežot 
līdz minimālajam apjomam.

3. Atbalstu sabiedrībām sniedz tikai 
tādā apmērā, kas līdzvērtīgs saistībā ar 
Covid-19 krīzi paredzamajai 
grāmatvedības zaudējumu summai.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2015/1017
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot 2. punktu, finanšu 
starpnieku veiktās apakšoperācijas 
finansēšanas un investīciju operācijās no 
maksātspējas atbalsta klases var ierobežot 
līdz minimālajam apjomam.

3. Neskarot 2. punktu, finanšu 
starpnieku veiktās apakšoperācijas 
finansēšanas un investīciju operācijās no 
maksātspējas atbalsta klases ir jāierobežo 
līdz minimālajam apjomam.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(7a) regulas 7. panta 2. punktu groza 
šādi:

2. ESIF nolīgumā paredz, ka ESIF 
pārvalda Valde, kura saskaņā ar 9. panta 2. 
punktā izklāstītajiem vispārējiem mērķiem 

"2. ESIF nolīgumā paredz, ka ESIF 
pārvalda dzimuma ziņā līdzsvarota Valde, 
kura saskaņā ar 9. panta 2. punktā 
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ES galvojuma izmantošanas nolūkā 
nosaka:

izklāstītajiem vispārējiem mērķiem ES 
galvojuma izmantošanas nolūkā nosaka:

Or. en

Grozījums Nr. 174
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
7. pants – 7. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(7a) regulas 7. panta 7. punktu groza 
šādi:

ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF ir 
Investīciju komiteja, kas atbild par 
potenciālo projektu izvērtēšanu saskaņā ar 
ESIF investīciju politiku un par ES 
galvojuma atbalsta apstiprināšanu EIB 
operācijām projektiem, kuri atbilst 6. un 9. 
panta prasībām, neatkarīgi no šādu 
projektu ģeogrāfiskās atrašanās vietas 
saskaņā ar 8. pantu. Turklāt Investīciju 
komiteja ir kompetentā struktūra, kas 
apstiprina operācijas, ko veic ar investīciju 
platformām un valsts attīstību veicinošām 
bankām vai iestādēm.

“ESIF nolīgumā nosaka, ka ESIF ir 
Investīciju komiteja, kas atbild par 
potenciālo projektu izvērtēšanu saskaņā ar 
ESIF investīciju politiku un par ES 
galvojuma atbalsta apstiprināšanu EIB 
operācijām projektiem, kuri atbilst 6. un 9. 
panta prasībām, neatkarīgi no šādu 
projektu ģeogrāfiskās atrašanās vietas 
saskaņā ar 8. pantu, izņemot projektus 
saskaņā ar maksātspējas atbalsta sadaļu, 
kuru apsvēršanai svarīgs faktors ir 
ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Turklāt 
Investīciju komiteja ir kompetentā 
struktūra, kas apstiprina operācijas, ko veic 
ar investīciju platformām un valsts attīstību 
veicinošām bankām vai iestādēm.”

Or. en

(32015R1017)

Grozījums Nr. 175
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
7. pants – 8. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) regulas 7. panta 8. punktā pēc 
pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
“Ja ir vajadzīga īpaša analīze un 
speciālās zināšanas, Investīciju komitejai 
palīdz īpaša apakškomiteja; maksātspējas 
atbalsta apakškomiteja būtu jāizveido, 
tiklīdz šī regula stājas spēkā.”

Or. en

Grozījums Nr. 176
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
7. pants – 8. punkts – 3. daļa – i punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(7b) regulas 7. panta 8. punkta trešo 
daļas i) apakšpunktu groza šādi:

(i) kultūras un radošās nozares; “(i) kultūras un radošās nozares, tostarp 
apģērbu un modes nozares;”

Or. en

Grozījums Nr. 177
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
7. pants – 8. punkts – 3. daļa – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) regulas 7. panta 8. punkta trešajai 
daļai pievieno šādu apakšpunktu:
“(la) tūrisms un viesmīlība;”

Or. en

Grozījums Nr. 178
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.d punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
7. pants – 14. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(7d) regulas 7. panta 14. punkta pirmo 
daļu groza šādi:

14. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. panta 1. līdz 
3. punktu un 5. punktu, lai šo regulu 
papildinātu, izveidojot rezultātu pārskatu, 
kas Investīciju komitejai jāizmanto, lai 
nodrošinātu neatkarīgu un pārredzamu 
novērtējumu par iespējamo un faktisko ES 
galvojuma izmantošanu. Šādus deleģētos 
aktus sagatavo, uzturot ciešu dialogu ar 
EIB.

“14. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. panta 1. līdz 
3. punktu un 5. punktu, lai šo regulu 
papildinātu, izveidojot rezultātu pārskatu, 
kas Investīciju komitejai jāizmanto, lai 
nodrošinātu neatkarīgu un pārredzamu 
novērtējumu par iespējamo un faktisko ES 
galvojuma izmantošanu un sīkāk precizētu 
6. panta 1.a punktā minēto rezultātu 
pārskatu. Šādus deleģētos aktus sagatavo, 
uzturot ciešu dialogu ar EIB.”

Or. en

(02015R1017)

Grozījums Nr. 179
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
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Regula (ES) 2015/1017
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pirmo daļu, tikai sabiedrības, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas Savienībā, var saņemt atbalstu kā 
finansēšanas un investīciju operācijas no 
maksātspējas atbalsta klases.

Neskarot pirmo daļu, tikai sabiedrības, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas Savienībā, var saņemt atbalstu kā 
finansēšanas un investīciju operācijas no 
maksātspējas atbalsta klases. Valde nosaka 
visas nepieciešamās prasības attiecībā uz 
atbalstītās sabiedrības galīgo kontroli, 
ņemot vērā visus piemērojamos 
sabiedriskās kārtības vai drošības 
apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2015/1017
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pirmo daļu, tikai sabiedrības, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas Savienībā, var saņemt atbalstu kā 
finansēšanas un investīciju operācijas no 
maksātspējas atbalsta klases.

Neskarot pirmo daļu, tikai sabiedrības, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
lielāko daļu savu darbību veic Savienībā, 
var saņemt atbalstu kā finansēšanas un 
investīciju operācijas no maksātspējas 
atbalsta klases.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2015/1017
8. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pirmo daļu, tikai sabiedrības, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas Savienībā, var saņemt atbalstu kā 
finansēšanas un investīciju operācijas no 
maksātspējas atbalsta klases.

Neskarot pirmo daļu, tikai sabiedrības, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas Savienībā saskaņā ar 6. panta 
nosacījumiem, var saņemt atbalstu kā 
finansēšanas un investīciju operācijas no 
maksātspējas atbalsta klases.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2. punkts – 3. daļa – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) regulas 9. panta 2. punkta trešās 
daļas ievadteikumu groza šādi:

svītrots

Attiecīgās operācijas atbilst Savienības 
politikai, tai skaitā Eiropas zaļajam 
kursam9 un Eiropas digitālās 
nākotnes10veidošanas stratēģijai, kā arī 
atbalsta iekļaujošu un saskanīgu 
atveseļošanos pēc Covid-19 pandēmijas un 
palīdz sasniegt jebkuru no šādiem 
vispārējiem mērķiem:

_________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās operācijas atbilst Savienības 
politikai, tai skaitā Eiropas zaļajam 
kursam9 un Eiropas digitālās nākotnes10 
veidošanas stratēģijai, kā arī atbalsta 
iekļaujošu un saskanīgu atveseļošanos pēc 
Covid-19 pandēmijas un palīdz sasniegt 
jebkuru no šādiem vispārējiem mērķiem:

Attiecīgās operācijas atbilst Savienības 
politikai un mērķiem, tai skaitā Eiropas 
zaļajam kursam9, ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, Parīzes nolīgumam, principam 
“nenodarīt būtisku kaitējumu”, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāram, taisnīgai pārejai 
uz oglekļa emisiju ziņā neitrālu 
ekonomiku vēlākais līdz 2050. gadam, 
jaunajai Eiropas industriālajai 
stratēģijai9a un Eiropas digitālās nākotnes 
veidošanas stratēģijai10, kā arī atbalsta 
iekļaujošu un saskanīgu atveseļošanos pēc 
Covid-19 pandēmijas un palīdz sasniegt 
jebkuru no šādiem vispārējiem mērķiem:

_________________ _________________
9 COM(2020)640 final. 9 COM(2020)640 final.

9a COM(2020)102 final.
10 COM(2019)67 final. 10 COM(2019)67 final.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās operācijas atbilst Savienības 
politikai, tai skaitā Eiropas zaļajam 
kursam9 un Eiropas digitālās nākotnes10 
veidošanas stratēģijai, kā arī atbalsta 
iekļaujošu un saskanīgu atveseļošanos pēc 
Covid-19 pandēmijas un palīdz sasniegt 
jebkuru no šādiem vispārējiem mērķiem:

Attiecīgās operācijas atbilst Savienības 
politikai, mērķiem un saistībām, jo īpaši 
Savienības mērķiem klimata jomā, kas 
noteikti [Regulā (ES) 2020/XXX, ar ko 
izveido sistēmu klimatneitralitātes 
sasniegšanai (“Eiropas Klimata akts”)], 
tai skaitā ES sociālo tiesību pīlāram, 
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Eiropas zaļajam kursam9 un Eiropas 
digitālās nākotnes10 veidošanas stratēģijai, 
kā arī atbalsta iekļaujošu un saskanīgu 
atveseļošanos pēc Covid-19 pandēmijas un 
palīdz sasniegt jebkuru no šādiem 
vispārējiem mērķiem:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās operācijas atbilst Savienības 
politikai, tai skaitā Eiropas zaļajam 
kursam9 un Eiropas digitālās nākotnes10 
veidošanas stratēģijai, kā arī atbalsta 
iekļaujošu un saskanīgu atveseļošanos pēc 
Covid-19 pandēmijas un palīdz sasniegt 
jebkuru no šādiem vispārējiem mērķiem:

Attiecīgās operācijas atbilst Savienības 
politikai, tai skaitā Eiropas zaļajam 
kursam9, Eiropas digitālās nākotnes10 
veidošanas stratēģijai, MVU stratēģijai 
ilgtspējīgai un digitālai Eiropai un 
jaunajai zaļas un digitālas Eiropas 
industriālajai stratēģijai, kā arī atbalsta 
iekļaujošu un kā arī atbalsta iekļaujošu un 
saskanīgu atveseļošanos pēc Covid-19 
pandēmijas un palīdz sasniegt jebkuru no 
šādiem vispārējiem mērķiem:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās operācijas atbilst Savienības 
politikai, tai skaitā Eiropas zaļajam 
kursam9 un Eiropas digitālās nākotnes10 
veidošanas stratēģijai, kā arī atbalsta 
iekļaujošu un saskanīgu atveseļošanos pēc 
Covid-19 pandēmijas un palīdz sasniegt 
jebkuru no šādiem vispārējiem mērķiem:

Attiecīgās operācijas atbilst Savienības 
politikai, tai skaitā Eiropas zaļajam 
kursam9, Eiropas sociālo tiesību pīlāram 
un Eiropas digitālās nākotnes10 veidošanas 
stratēģijai, kā arī atbalsta iekļaujošu un 
saskanīgu atveseļošanos pēc Covid-19 
pandēmijas un palīdz sasniegt jebkuru no 
šādiem vispārējiem mērķiem:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(10a) regulas 9. panta 2. punkta trešajā 
daļā b) apakšpunkta ievadteikumu groza 
šādi:

(b) enerģētikas nozares attīstība saskaņā ar 
Enerģētikas savienības prioritātēm, tostarp 
energoapgādes drošību, un saskaņā ar 
klimata un enerģētikas politikas satvaru 
2020., 2030. un 2050. gadam, jo īpaši 
saistībā ar:

"(b) enerģētikas nozares attīstība 
saskaņā ar Enerģētikas savienības 
prioritātēm, tostarp energoapgādes drošību, 
un saskaņā ar klimata un enerģētikas 
politikas satvaru 2020., 2030. un 2050. 
gadam, zaļo jauno kursu un EIB 
enerģētikas aizdevumu politiku, jo īpaši 
saistībā ar:”

Or. en
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Grozījums Nr. 188
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(10a) regulas 9. panta 2. punkta trešajā 
daļā c) apakšpunkta ievadteikumu groza 
šādi:

(c) transporta infrastruktūru un aprīkojuma, 
un inovatīvu transporta tehnoloģiju 
izstrāde, jo īpaši saistībā ar:

"(c) transporta infrastruktūru un 
aprīkojuma, un inovatīvu transporta 
tehnoloģiju izstrāde, kā arī transporta 
nozares pārveide klimatneitralitātes 
virzienā, jo īpaši saistībā ar:

Or. en

Grozījums Nr. 189
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2. punkts – 3. daļa – g apakšpunkts – iv daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(10a) regulas 9. panta 2. punkta trešajā 
daļā g) apakšpunkta vi) daļu groza šādi:

(vi) tūrismu; "(vi) tūrismu un viesmīlību;”

Or. en

(32015R1017)

Grozījums Nr. 190
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Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nosaka mērķi panākt, lai ar vismaz 
40 % no ESIF finansējuma infrastruktūras 
un inovācijas atbalsta klasē tiktu atbalstīti 
tādi projektu komponenti, kas palīdz 
īstenot klimata politiku atbilstoši 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 
21. konferences (COP 21) saistībām. ESIF 
finansējumu, kas paredzēts MVU un 
mazām vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, 
šajos aprēķinos neiekļauj. EIB izmanto 
savu starptautiski atzīto metodiku, lai 
projektos noteiktu minētos klimata 
politikas elementus vai izmaksu daļas;

(a) cenšas vēlākā posmā noteikt 
samērīgu ESIF finansējuma daļu, kuru 
pašlaik ir grūti kvantificēt, lai ar vismaz 
40 % no ESIF finansējuma infrastruktūras 
un inovācijas atbalsta klasē tiktu atbalstīti 
tādi projektu komponenti, kas palīdz 
īstenot klimata politiku atbilstoši 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 
21. konferences (COP 21) saistībām. ESIF 
finansējumu, kas paredzēts MVU un 
mazām vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, 
šajos aprēķinos neiekļauj. EIB izmanto 
savu starptautiski atzīto metodiku, lai 
projektos noteiktu minētos klimata 
politikas elementus vai izmaksu daļas;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nosaka mērķi panākt, lai ar vismaz 
40 % no ESIF finansējuma infrastruktūras 
un inovācijas atbalsta klasē tiktu atbalstīti 
tādi projektu komponenti, kas palīdz 
īstenot klimata politiku atbilstoši 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām Pušu 21. konferences 

(a) nosaka mērķi panākt, lai ar vismaz 
40 % no ESIF finansējuma infrastruktūras 
un inovācijas atbalsta klasē tiktu atbalstīti 
tādi projektu komponenti, kas palīdz 
īstenot klimata politiku atbilstoši Eiropas 
zaļajam kursam, Parīzes nolīgumam un 
principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”. 
ESIF finansējumu, kas paredzēts MVU un 
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(COP 21) saistībām. ESIF finansējumu, 
kas paredzēts MVU un mazām vidējas 
kapitalizācijas sabiedrībām, šajos 
aprēķinos neiekļauj. EIB izmanto savu 
starptautiski atzīto metodiku, lai projektos 
noteiktu minētos klimata politikas 
elementus vai izmaksu daļas;

mazām vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, 
šajos aprēķinos neiekļauj. EIB izmanto 
savu starptautiski atzīto metodiku, lai 
projektos noteiktu minētos klimata 
politikas elementus vai izmaksu daļas;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nosaka mērķi panākt, lai ar vismaz 
40 % no ESIF finansējuma infrastruktūras 
un inovācijas atbalsta klasē tiktu atbalstīti 
tādi projektu komponenti, kas palīdz 
īstenot klimata politiku atbilstoši 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 
21. konferences (COP 21) saistībām. ESIF 
finansējumu, kas paredzēts MVU un 
mazām vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, 
šajos aprēķinos neiekļauj. EIB izmanto 
savu starptautiski atzīto metodiku, lai 
projektos noteiktu minētos klimata 
politikas elementus vai izmaksu daļas;

(a) nosaka mērķi panākt, lai ar vismaz 
80 % no ESIF finansējuma infrastruktūras 
un inovācijas atbalsta klasē tiktu atbalstīti 
tādi projektu komponenti, kas palīdz 
īstenot klimata politiku atbilstoši 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 
21. konferences (COP 21) saistībām. ESIF 
finansējumu, kas paredzēts MVU un 
mazām vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, 
šajos aprēķinos neiekļauj. EIB izmanto 
savu starptautiski atzīto metodiku, lai 
projektos noteiktu minētos klimata 
politikas elementus vai izmaksu daļas;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām un nozarēm, 
kuras ekonomiski visvairāk skārusi Covid-
19 pandēmija;

(b) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām un nozarēm, 
kuras ekonomiski visvairāk skārusi Covid-
19 pandēmija, vienlaikus nodrošinot 
atbalsta līdzsvarotu ģeogrāfisko 
sadalījumu starp dalībvalstīm. Valde 
regulāri uzrauga atbalsta ģeogrāfisko un 
nozaru tvērumu un vajadzības gadījumā 
atjaunina diversifikācijas un 
koncentrācijas ierobežojumus saskaņā ar 
II pielikuma 8. iedaļas b) punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām un nozarēm, 
kuras ekonomiski visvairāk skārusi Covid-
19 pandēmija;

(b) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām, kas apņemas 
attiecīgajā laikposmā neveikt atlaišanu no 
darba un neizmaksāt dividendes, 
dalībvalstīs un nozarēs, kuras ekonomiski 
visvairāk skārusi Covid-19 pandēmija;

Or. fr

Grozījums Nr. 195
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām un nozarēm, 
kuras ekonomiski visvairāk skārusi Covid-
19 pandēmija;

(b) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām, jo īpaši MVU, 
un nozarēm, kuras ekonomiski visvairāk 
skārusi Covid-19 pandēmija;

Or. en

Grozījums Nr. 196
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) regulas 9. panta 2.a punktā 
pievieno jaunu ba) apakšpunktu:
(ba) nodrošina, ka vismaz 50 % 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek novirzīti darbībām, kuras 
saskaņā ar Taksonomijas regulu ir 
klasificējamas kā ilgtspējīgas vides 
aspektā;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām dalībvalstīs, 
kurās valsts maksātspējas atbalsta 
pieejamība ir ierobežotāka.

(c) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām dalībvalstīs, 
kurās valsts maksātspējas atbalsta 
pieejamība ir ierobežotāka. Ar šā 
instrumenta palīdzību nedz tieši, nedz 
netieši nefinansē projektus, kas saistīti ar 
fosilo kurināmo.

Or. fr

Grozījums Nr. 198
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām dalībvalstīs, 
kurās valsts maksātspējas atbalsta 
pieejamība ir ierobežotāka.

(c) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām dalībvalstīs un 
nozarēs, kurās valsts maksātspējas atbalsta 
iespējamība un piekļuve tirgus 
finansējumam ir ierobežotāka.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām dalībvalstīs, 
kurās valsts maksātspējas atbalsta 
pieejamība ir ierobežotāka.

(c) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām, jo īpaši MVU, 
dalībvalstīs, kurās valsts maksātspējas 
atbalsta pieejamība ir ierobežotāka.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām dalībvalstīs, 
kurās valsts maksātspējas atbalsta 
pieejamība ir ierobežotāka.

(c) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām, jo īpaši MVU, 
dalībvalstīs, kurās valsts maksātspējas 
atbalsta pieejamība ir ierobežotāka.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) regulas 9. panta 2.a punktā 
pievieno jaunu ca) apakšpunktu:
(ca) nodrošina, ka dalībvalstīm un 
sabiedrībām, jo īpaši MVU, tiek sniegta 
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tehniskā palīdzība, lai veicinātu 
maksātspējas atbalsta instrumenta 
finansējuma plašu sadali un apgūšanu, 
izmantojot spēkā esošos instrumentus 
ESIF ietvaros, piemēram, Eiropas 
Investīciju konsultāciju centru (EIKC);

Or. en

Grozījums Nr. 202
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) regulas 9. panta 2.a punktā 
pievieno jaunu ca) apakšpunktu:
(ca) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma saskaņā ar maksātspējas 
atbalsta klasi tiek izmantota, lai novirzītu 
atbalstu sabiedrībām tajās dalībvalstīs, 
kurās kopš Covid-19 pandēmijas sākuma 
valsts atbalsts ir bijis mazāks, lai tādējādi 
nodrošinātu simetriskāku atveseļošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) regulas 9. panta 2.a punktā 
pievieno jaunu ca) apakšpunktu:
(ca) nodrošina, ka vismaz 70 % ESIF 
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finansējuma saskaņā ar maksātspējas 
atbalsta klasi tiek izmantoti, lai atbalstītu 
atbilstīgos mazos un vidējos uzņēmumus 
(MVU), kā definēts ES Ieteikumā 
2003/361.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.c punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) regulas 9. panta 2.a punktā 
pievieno jaunu cb) apakšpunktu:
(cb) nodrošina, ka lielāko daļu ESIF 
finansējuma saskaņā ar maksātspējas 
atbalsta klasi izmanto, lai nodrošinātu 
darbvietas, izvairītos no tirgus 
koncentrācijas un virzītu sabiedrības uz 
izaugsmes ceļu atbilstīgi Eiropas zaļajam 
kursam, jaunajai Eiropas industriālajai 
stratēģijai un Eiropas digitālās nākotnes 
veidošanas stratēģijai.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.c punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) regulas 9. panta 2.a punktā 
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pievieno jaunu cb) apakšpunktu:
(cb) nodrošina, ka ESIF finansējums 
saskaņā ar maksātspējas atbalsta klasi 
tiek izmantots, lai atbalstītu atbilstīgās 
sabiedrības ar mērķi veicināt klimata un 
enerģētikas mērķu sasniegšanu 
dalībvalstīs, kas ir apņēmušās sasniegt un 
īsteno klimatneitralitātes mērķi, vēlākais 
līdz 2040. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā Valde sniedz sīki 
izstrādātus norādījumus attiecībā uz a) līdz 
c) apakšpunktu.”;

Vajadzības gadījumā Valde sniedz sīki 
izstrādātus norādījumus attiecībā uz a) līdz 
c) apakšpunktu. Finansēšanas un 
investīciju darbības, kas nepalīdz sasniegt 
Savienības klimata mērķus, nav tiesīgas 
saņemt atbalstu saskaņā ar šo regulu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 207
José Gusmão

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) regulas 9. pantam pievieno šādu 
daļu:
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‘7.a Saņēmēji, kuri saņem ESIF 
finansējumu, neveic dividenžu 
maksājumus vai neatpērk akcijas. Ikviena 
tāda saņēmēja vadības locekļa 
atalgojums, kas saņem ESIF 
finansējumu, nepārsniedz attiecīgo 
vadības locekļu 2019. gada 31. decembrī 
fiksēto atalgojuma daļu. Personai, kura 
kļūst par vadības locekli ESIF 
finansējuma piešķiršanas brīdī vai pēc 
tam, piemērojamais limits ir jebkura 
vadības locekļa zemākais fiksētais 
atalgojums 2019. gada 31. decembrī. 
Nekādā gadījumā neizmaksā prēmijas vai 
citus atalgojuma mainīgos vai 
salīdzināmus komponentus.”

Or. en

Grozījums Nr. 208
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) regulas 9. pantam pievieno šādu 
daļu:
“7.a Saņēmēji, kuri saņem ESIF 
finansējumu, galvojuma periodā neveic 
dividenžu maksājumus, neobligātus 
kuponu maksājumus vai neatpērk akcijas. 
Ikviena tāda saņēmēja vadības locekļa 
atalgojums, kas saņem ESIF 
finansējumu, nepārsniedz attiecīgo 
vadības locekļu 2019. gada 31. decembrī 
fiksēto atalgojuma daļu. Personai, kura 
kļūst par vadības locekli ESIF 
finansējuma piešķiršanas brīdī vai pēc 
tam, piemērojamais limits ir jebkura 
vadības locekļa zemākais fiksētais 
atalgojums 2019. gada 31. decembrī. 
Nekādā gadījumā neizmaksā prēmijas vai 
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citus atalgojuma mainīgos vai 
salīdzināmus komponentus.”

Or. en

Grozījums Nr. 209
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) regulas 9. pantam pievieno šādu 
daļu:
“7.a Saņēmēji, kuri saņem ESIF 
finansējumu, neveic dividenžu 
maksājumus, neobligātos kuponu 
maksājumus un neatpērk akcijas. Ikviena 
tāda saņēmēja vadības locekļa 
atalgojums, kas saņem ESIF 
finansējumu, nepārsniedz attiecīgo 
vadības locekļu 2019. gada 31. decembrī 
fiksēto atalgojuma daļu. Personai, kura 
kļūst par vadības locekli ESIF 
finansējuma piešķiršanas brīdī vai pēc 
tam, piemērojamais limits ir jebkura 
vadības locekļa zemākais fiksētais 
atalgojums 2019. gada 31. decembrī. 
Nekādā gadījumā neizmaksā prēmijas vai 
citus atalgojuma mainīgos vai 
salīdzināmus komponentus.”

Or. en

Grozījums Nr. 210
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (ES) 2015/1017
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10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) EIB finansējums vai galvojums 
EIF, kas ļauj tam veikt darījumus ar 
kredītiem, galvojumiem, pretgalvojumiem, 
jebkāda cita veida kredītkvalitātes 
uzlabošanas instrumentiem, kapitāla tirgus 
instrumentiem vai līdzdalību kapitālā vai 
kvazikapitālā, tostarp valsts attīstību 
veicinošu banku vai iestāžu, investīciju 
platformu, fondu vai īpašam nolūkam 
dibinātu sabiedrību labā;

(b) EIB finansējums vai galvojums 
EIF, kas ļauj tam veikt darījumus ar 
kredītiem, galvojumiem, pretgalvojumiem, 
jebkāda cita veida kredītkvalitātes 
uzlabošanas instrumentiem, kapitāla tirgus 
instrumentiem vai līdzdalību kapitālā vai 
kvazikapitālā, tostarp valsts attīstību 
veicinošu banku vai iestāžu, investīciju 
platformu, vai tādu fondu vai īpašam 
nolūkam dibinātu sabiedrību labā, ko 
izveidojusi EIB grupa vai VAVBI;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (ES) 2015/1017
10. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) EIB galvojumi valsts attīstību 
veicinošām bankām vai iestādēm, 
investīciju platformām, fondiem vai īpašam 
nolūkam dibinātām sabiedrībām, kurām ir 
ES galvojuma pretgalvojums.”;

(c) EIB galvojumi valsts attīstību 
veicinošām bankām vai iestādēm, 
investīciju platformām, vai fondiem vai 
īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, 
kuras izveidojusi EIB grupa vai VAVBI 
un kurām ir ES galvojuma 
pretgalvojums.”;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
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Regula (ES) 2015/1017
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No maksātspējas atbalsta klases EIF var 
piešķirt galvojumu fondiem un īpašam 
nolūkam dibinātām sabiedrībām.

No maksātspējas atbalsta klases EIF var 
piešķirt galvojumu fondiem un īpašam 
nolūkam dibinātām sabiedrībām, ko 
izveidojusi EIB grupa vai VAVBI.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 25. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-a) panta 1. punkta pirmo daļu groza 
šādi:

Eiropas Investīciju konsultāciju centra 
(EIKC) mērķis ir pilnveidot esošos EIB un 
Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 
sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 
projektu identificēšanai, sagatavošanai un 
izstrādei un lai darbotos kā vienots 
tehnisko konsultāciju centrs attiecībā uz 
projektu finansēšanu Savienībā. Šāds 
atbalsts cita starpā nozīmē, ka mērķtiecīgi 
tiek sniegts atbalsts attiecībā uz to, kā 
izmantot tehnisko palīdzību projektu 
strukturēšanai, kā izmantot inovatīvus 
finanšu instrumentus, kā izmantot publiskā 
un privātā sektora partnerības un kā 
attiecīgi tiek sniegta informācija par 
svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar 
Savienības tiesību aktiem, ņemot vērā to 
dalībvalstu specifiku un vajadzības, kurās 
ir mazāk attīstīti finanšu tirgi, kā arī 
situāciju dažādās nozarēs.

“Eiropas Investīciju konsultāciju centra 
(EIKC) mērķis ir pilnveidot esošos EIB un 
Komisijas konsultāciju pakalpojumus, lai 
sniegtu konsultatīvu atbalstu investīciju 
projektu identificēšanai, sagatavošanai un 
izstrādei un lai darbotos kā vienots 
tehnisko konsultāciju centrs attiecībā uz 
projektu finansēšanu Savienībā. Šāds 
atbalsts cita starpā nozīmē, ka mērķtiecīgi 
tiek sniegts atbalsts attiecībā uz to, kā 
izmantot tehnisko palīdzību projektu 
strukturēšanai, kā izmantot inovatīvus 
finanšu instrumentus, kā izmantot publiskā 
un privātā sektora partnerības un kā 
attiecīgi tiek sniegta informācija par 
svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar 
Savienības tiesību aktiem, un 
maksātspējas atbalsta klases vajadzībām 
par īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību, 
fondu, investīciju platformu un citu 
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instrumentu izveidi, strukturēšanu un 
pārvaldību, ņemot vērā to dalībvalstu 
specifiku un vajadzības, kurās ir mazāk 
attīstīti finanšu tirgi, kā arī situāciju 
dažādās nozarēs.

Or. en

(32017R2396)

Grozījums Nr. 214
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-a) panta 1. punkta otro daļu groza 
šādi:

EIKC spēj sniegt tehnisko palīdzību jomās, 
kas uzskaitītas 9. panta 2. punktā, jo īpaši 
energoefektivitāte, TEN-T un mobilitāte 
pilsētās. Tas arī palīdz sagatavot klimata 
politikas un aprites ekonomikas projektus 
vai to komponentus, jo īpaši saistībā ar 
COP 21, sagatavot digitālās nozares 
projektus, kā arī 5. panta 1. punkta trešās 
daļas otrajā ievilkumā minētos projektus.

“EIKC spēj sniegt tehnisko palīdzību 
jomās, kas uzskaitītas 9. panta 2. punktā, jo 
īpaši energoefektivitāte, TEN-T un 
mobilitāte pilsētās. Tas arī palīdz sagatavot 
klimata politikas un aprites ekonomikas 
projektus, kā arī pāreju uz taisnīgu, 
iekļaujošu, ilgtspējīgu un oglekļa emisiju 
ziņā neitrālu ekonomiku vēlākais līdz 
2050. gadam vai to komponentus, jo īpaši 
saistībā ar Eiropas zaļo kursu, Parīzes 
nolīgumu, principu “nenodarīt būtisku 
kaitējumu”, un sagatavot digitālās nozares 
projektus, kā arī 5. panta 1. punkta trešās 
daļas otrajā ievilkumā minētos projektus.”;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 25. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
14. pants – 6.a punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(ba) panta 6.a punktu groza šādi:
Lai panāktu konsultāciju pakalpojumu 
plašu ģeogrāfisko tvērumu visā Savienībā 
un sekmīgi izmantotu vietējās zināšanas 
par ESIF, vajadzības gadījumā, ņemot vērā 
jau izveidotās atbalsta shēmas, nodrošina 
vietēju EIKC klātbūtni, tā cenšoties uz 
vietas proaktīvi sniegt reālu un individuāli 
pielāgotu palīdzību. Vietēju klātbūtni jo 
īpaši nodrošina dalībvalstīs vai reģionos, 
kuriem ir grūti izstrādāt ESIF pieņemamus 
projektus. EIKC veicina zināšanu 
nodošanu reģionālā un vietējā līmenī, lai 
attīstītu reģionālās un vietējās spējas un 
īpašas zināšanas.

“Lai panāktu konsultāciju pakalpojumu 
plašu ģeogrāfisko tvērumu visā Savienībā 
un sekmīgi izmantotu vietējās zināšanas 
par ESIF, vajadzības gadījumā, ņemot vērā 
jau izveidotās atbalsta shēmas, nodrošina 
vietēju EIKC klātbūtni, tā cenšoties uz 
vietas proaktīvi sniegt reālu un individuāli 
pielāgotu palīdzību. Vietēju klātbūtni jo 
īpaši nodrošina dalībvalstīs vai reģionos, 
kuriem ir grūti izstrādāt ESIF pieņemamus 
projektus, un maksātspējas atbalsta klases 
vajadzībām — dalībvalstīs, kuras Covid-
19 pandēmija ekonomiski skārusi 
vissmagāk. EIKC veicina zināšanu 
nodošanu reģionālā un vietējā līmenī, lai 
attīstītu reģionālās un vietējās spējas un 
īpašas zināšanas.”

Or. en

(32017R2396)

Grozījums Nr. 216
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26. punkts
Regula (ES) 2015/1017
14.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summa līdz EUR 100 000 000 apmērā ir 
pieejama, lai segtu izmaksas, konsultāciju 
pakalpojumus un tehnisko un 
administratīvo palīdzību saistībā ar fondu, 
īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību, 
investīciju platformu un citu mehānismu 

Summa līdz EUR 150 000 000 apmērā ir 
pieejama, lai segtu izmaksas, konsultāciju 
pakalpojumus un tehnisko un 
administratīvo palīdzību saistībā ar fondu, 
īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību, 
investīciju platformu un citu mehānismu 
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izveidi un pārvaldību maksātspējas atbalsta 
klases vajadzībām, tai skaitā lai sniegtu 
14. panta 2. punkta i) apakšpunktā minēto 
atbalstu, un īpašu uzmanību pievēršot 
dalībvalstīm ar mazāk attīstītiem kapitāla 
tirgiem. Tehniskā palīdzība ir pieejama arī 
tam, lai atbalstītu no šīs klases finansēto 
zaļo un digitālo pārkārtošanos.

izveidi un pārvaldību maksātspējas atbalsta 
klases vajadzībām, tai skaitā lai sniegtu 
14. panta 2. punkta i) apakšpunktā minēto 
atbalstu, un īpašu uzmanību pievēršot 
dalībvalstīm ar mazāk attīstītiem kapitāla 
tirgiem, kā arī fondiem, investīciju 
platformām un īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām, kas sniedz 
atbalstu MVU. Tehniskā palīdzība ir 
pieejama arī tam, lai atbalstītu no šīs klases 
finansēto zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo 
īpaši pievēršot uzmanību MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26. punkts
Regula (ES) 2015/1017
14.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summa līdz EUR 100 000 000 apmērā ir 
pieejama, lai segtu izmaksas, konsultāciju 
pakalpojumus un tehnisko un 
administratīvo palīdzību saistībā ar fondu, 
īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību, 
investīciju platformu un citu mehānismu 
izveidi un pārvaldību maksātspējas atbalsta 
klases vajadzībām, tai skaitā lai sniegtu 
14. panta 2. punkta i) apakšpunktā minēto 
atbalstu, un īpašu uzmanību pievēršot 
dalībvalstīm ar mazāk attīstītiem kapitāla 
tirgiem. Tehniskā palīdzība ir pieejama arī 
tam, lai atbalstītu no šīs klases finansēto 
zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Summa līdz EUR 100 000 000 apmērā ir 
pieejama, lai segtu izmaksas, konsultāciju 
pakalpojumus un tehnisko un 
administratīvo palīdzību saistībā ar fondu, 
īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību, 
investīciju platformu un citu mehānismu, 
ko izveidojusi EIB grupa vai VAVBI, 
izveidi un pārvaldību maksātspējas atbalsta 
klases vajadzībām, tai skaitā lai sniegtu 
14. panta 2. punkta i) apakšpunktā minēto 
atbalstu, un īpašu uzmanību pievēršot 
dalībvalstīm ar mazāk attīstītiem kapitāla 
tirgiem. Tehniskā palīdzība galvenokārt ir 
jāizmanto arī tam, lai atbalstītu no šīs 
klases finansēto zaļo un digitālo 
pārkārtošanos.

Or. en
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Grozījums Nr. 218
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(26a) regulas 16. panta 2. punkta 
c) apakšpunktu groza šādi:

(c) izvērtējumu par to, cik lielā mērā 
operācijas, uz kurām attiecas šī regula, dod 
ieguldījumu 9. panta 2. punktā minēto 
vispārējo mērķu sasniegšanā, tostarp 
izvērtējumu par ESIF investīciju līmeni 
tādās jomās kā pētniecība, izstrāde un 
inovācija, transports (tostarp TEN-T un 
mobilitāte pilsētās), telesakari, enerģētikas 
infrastruktūra un energoefektivitāte;

‘(c) izvērtējumu par to, cik lielā mērā 
operācijas, uz kurām attiecas šī regula, dod 
ieguldījumu 9. panta 2. punktā minēto 
vispārējo mērķu sasniegšanā, jo īpaši 
attiecībā uz Eiropas zaļo kursu un 
Eiropas digitālās nākotnes veidošanas 
stratēģiju, tostarp izvērtējumu par ESIF 
investīciju līmeni tādās jomās kā 
pētniecība, izstrāde un inovācija, transports 
(tostarp TEN-T un mobilitāte pilsētās), 
telesakari, enerģētikas infrastruktūra un 
energoefektivitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts
Regula (ES) 2015/1017
16. pants – 2. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Operācijas no maksātspējas atbalsta klases 
uzrāda atsevišķi atbilstīgi apropriācijai un 
kā izklāstīts garantijas līgumā.

Operācijas no maksātspējas atbalsta klases 
uzrāda atsevišķi atbilstīgi apropriācijai un 
kā izklāstīts garantijas līgumā. Šajā 
ziņojumā jo īpaši iekļauj detalizētu 
novērtējumu par to sabiedrību devumu 
zaļās un digitālās pārkārtošanās procesā, 
kuras gūst labumu no minētās klases, 
attiecīgi pamatojoties uz pārkārtošanās 
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plāniem, ko izstrādājušas atbalstītās 
sabiedrības.
Finansētajām darbībām piemēro klimata, 
vides un sociālās ilgtspējības pierādījumu 
un izsekošanas prasības, lai mazinātu 
negatīvo ietekmi un maksimizētu 
ieguvumus attiecībā uz Savienības vides 
un sociālajiem mērķiem. Šajā nolūkā 
vienības, kuras lūdz finansējumu, iesniedz 
pietiekamu informāciju, pamatojoties uz 
norādēm, kas Komisijai ir jāizstrādā. Šī 
informācija ietver finansējuma daļu vides 
ziņā ilgtspējīgās saimnieciskajās darbībās 
saskaņā ar 3. pantu Regulā (ES) 2020/852 
par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 
ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza 
Regulu (ES) 2019/2088, un norāda II 
pielikuma 6. iedaļas d) punktā minēto 
plānu saturu. Sabiedrībām, uz kurām 
neattiecas pienākums publicēt nefinanšu 
informāciju saskaņā ar Direktīvas 
2013/34/ES 19.a vai 29.a pantu, paredz 
vienkāršotus un samērīgus noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts
Regula (ES) 2015/1017
16. pants – 2. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Operācijas no maksātspējas atbalsta klases 
uzrāda atsevišķi atbilstīgi apropriācijai un 
kā izklāstīts garantijas līgumā.

Operācijas no maksātspējas atbalsta klases 
uzrāda atsevišķi atbilstīgi apropriācijai un 
kā izklāstīts garantijas līgumā. Katru gadu 
EIB grupa, izmantojot datubāzi, publiski 
ziņo likumdevējiem par maksātspējas 
atbalsta klases galīgo saņēmēju sarakstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 221
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts
Regula (ES) 2015/1017
16. pants – 2. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Operācijas no maksātspējas atbalsta klases 
uzrāda atsevišķi atbilstīgi apropriācijai un 
kā izklāstīts garantijas līgumā.

Operācijas no maksātspējas atbalsta klases 
uzrāda atsevišķi atbilstīgi apropriācijai un 
kā izklāstīts garantijas līgumā, un tajās 
papildus iekļauj:

Or. en

Grozījums Nr. 222
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
16. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27b) regulas 16. panta 2. punkta otrajā 
daļā iekļauj šādu apakšpunktu:
“(a) aprakstu par pasākumiem, kas 
veikti, lai atklātu un novērstu 
krāpniecisku praksi un nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju EIB investīciju 
operāciju investīciju ķēdē saskaņā ar 
21. pantu;”;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier 
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Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27.c punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
16. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27c) regulas 16. panta 2. punkta otrajā 
daļā iekļauj šādu apakšpunktu:
‘(b) novērtējumu par to, kā tiek 
ievērots Eiropas zaļais kurss un Parīzes 
nolīgumā paredzētās saistības un kāds ir 
devums šajā ziņā;”

Or. en

Grozījums Nr. 224
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27.d punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
16. pants – 2. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27d) regulas 16. panta 2. punkta otrajā 
daļā iekļauj šādu apakšpunktu:
“(c) novērtējumu par devumu 
Savienības ekonomikas digitālajā 
pārveidē.”;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 27.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) regulas 16. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“2.a Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 23. panta 1. 
līdz 3. un 5. punktu, lai papildinātu šo 
regulu, nosakot 2. punktā paredzētās 
ziņošanas prasības.”;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a)  regulas 16. panta 6. punktā 
pievieno šādu teikumu:
“Līdz 2021. gada 31. decembrim un pēc 
tam reizi gadā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Revīzijas 
palātai ziņojumu par maksātspējas 
atbalsta instrumenta finansējuma 
īstenošanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 227
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
18. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

(29a) regulas 18. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu groza šādi:

(a) EIB publicē visaptverošu ziņojumu par 
ESIF darbību, kurā ietver novērtējumu par 
ESIF ietekmi uz investīcijām Savienībā, uz 
darbavietu radīšanu un MVU un vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību piekļuvi 
finansējumam;

“(a) EIB publicē visaptverošu ziņojumu 
par ESIF darbību, kurā ietver novērtējumu 
par ESIF ietekmi uz ilgtspējīgām 
investīcijām Savienībā, uz ilgtspējīgu 
darbavietu radīšanu, sabiedrību 
maksātspēju un MVU un vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību labāku piekļuvi 
finansējumam;”

Or. en

Grozījums Nr. 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
18. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(29a) regulas 18. panta 3. punkta 
b) apakšpunktu groza šādi:

(b) Komisija publicē visaptverošu 
ziņojumu par ES galvojuma izmantošanu 
un galvojuma fonda darbību.

(b) Komisija publicē visaptverošu 
ziņojumu par ES galvojuma izmantošanu 
un galvojuma fonda darbību, kā arī par tā 
ietekmi uz Savienības ekonomikas 
atveseļošanu pēc Covid-19, sabiedrību 
maksātspēju Savienībā, dalību zaļā jaunā 
kursa mērķa sasniegšanā, kā arī Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģijas 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 29.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
18. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29b) regulas 18. panta 3. punkta 
b) apakšpunktu groza šādi:
‘(b) Komisija publicē visaptverošu 
ziņojumu par ES galvojuma izmantošanu 
un galvojuma fonda darbību, kā arī par tā 
ietekmi uz Savienības ekonomikas 
ilgtspējīgu atveseļošanu un galvojumu 
izmantojušo sabiedrību ilgtspējīgu 
maksātspēju Savienībā.”

Or. en

Grozījums Nr. 230
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
19. pants – 2.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

(29a) regulas 19. pantā pievieno šādu 
punktu:

- “Par operācijām, ko finansē no 
maksātspējas atbalsta klases, saņēmēji un 
finanšu starpnieki, kas ir sabiedrības, 
kuru konsolidētais neto apgrozījums ir 50 
000 000 EUR vai lielāks, katru gadu 
sagatavo un bez maksas dara publiski 
pieejamu pārskatu par ienākuma nodokļa 
informāciju. Datus sadalot pēc nodokļu 
jurisdikcijas, par katru jurisdikciju, kurā 
attiecīgais uzņēmums darbojas, pārskatā 
iekļauj šādu informāciju: (a) sabiedrības 
nosaukums un attiecīgā gadījumā visu 
meitasuzņēmumu saraksts, īss 
meitasuzņēmumu darbību veida apraksts 
un to attiecīgā ģeogrāfiskās atrašanās 
vieta; (b) darbinieku skaits, kuri strādā 
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pilnu slodzi; (c) pamatlīdzekļi, kas nav 
nauda vai tās ekvivalenti; (d) neto 
apgrozījuma summa, ietverot atšķirību 
starp apgrozījumu ar saistītajām 
personām un apgrozījumu ar 
nesaistītajām personām; (e) peļņas vai 
zaudējumu summa pirms ienākuma 
nodokļa; (f) uzkrātā ienākuma nodokļa 
summa (kārtējais gads), kas ir kārtējie 
nodokļa izdevumi par ar nodokli 
apliekamo peļņu vai zaudējumiem, kurus 
attiecīgajā finanšu gadā atzinuši 
uzņēmumi un filiāles, kas ir rezidenti 
nodokļu vajadzībām attiecīgajā nodokļu 
jurisdikcijā; (g) samaksātā ienākuma 
nodokļa summa, kas ir ienākuma nodokļa 
summa, kuru attiecīgajā finanšu gadā 
samaksājuši uzņēmumi un filiāles, kas ir 
rezidenti nodokļu vajadzībām attiecīgajā 
nodokļu jurisdikcijā; (h) uzkrātās peļņas 
summa; (i) pamatkapitāls; (j) sīki dati par 
saņemtajām publiskajām subsīdijām un 
visiem ziedojumiem politiķiem, politiskām 
organizācijām vai politiskiem 
nodibinājumiem; (k) informācija par to, 
vai sabiedrībai, meitasuzņēmumiem vai 
filiālēm ir piešķirtas nodokļu privilēģijas 
saskaņā ar “patentlodziņa” režīmu vai 
līdzvērtīgiem režīmiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 231
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Paul Tang

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.c punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29c) regulā iekļauj šādu pantu:
“22.a pants
Labas nodokļu pārvaldības principi



AM\1211825LV.docx 105/131 PE655.933v01-00

LV

1. Finanšu starpniekiem vai 
apstiprinātām atbilstīgām sabiedrībām, 
kas īsteno no maksātspējas atbalsta klases 
finansētus projektus, nepiemēro nekādas 
ziņojamās shēmas saskaņā ar Padomes 
Direktīvu (ES) 2018/822* attiecībā uz 
ziņojamām pārrobežu shēmām, ja vien 
šādas vienības apņemas atcelt attiecīgās 
ziņojamās shēmas divpadsmit mēnešu 
laikā no dienas, kad noslēgts līgums starp 
EIB un saņēmēju vai finanšu starpnieku. 
Lieliem uzņēmumiem, kas saņem atbalstu 
no maksātspējas atbalsta klases, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2013/34/ES** par noteiktu veidu 
uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem un 
saistītiem ziņojumiem nozīmē nepiemēro 
nekādas ziņojamās shēmas saskaņā ar 
Padomes Direktīvu (ES) 2018/822 
attiecībā uz ziņojamām pārrobežu 
shēmām, ja vien šādi uzņēmumi apņemas 
atcelt attiecīgās ziņojamās shēmas 
divpadsmit mēnešu laikā no dienas, kad 
noslēgts līgums starp EIB un saņēmēju 
vai finanšu starpnieku.
2. Saskaņā ar Komisijas Ieteikumu 
C(2020) 4885 final***, vienības, kas gūst 
labumu no maksātspējas atbalsta klases, 
nedrīkst:
(a) nodokļu vajadzībām būt rezidentes 
tādās jurisdikcijās un attiecināt uz sevi šo 
jurisdikciju tiesību aktus, kuras iekļautas 
ES sarakstā ar jurisdikcijām, kas 
nesadarbojas;
(b) būt tiešā vai netiešā akcionāru 
kontrolē jurisdikcijās, kuras iekļautas ES 
sarakstā ar jurisdikcijām, kas 
nesadarbojas, tostarp attiecībā uz faktisko 
īpašnieku, kā definēts Direktīvas (ES) 
2015/849**** 3. panta 6. punktā;
(c) tieši vai netieši kontrolēt 
meitasuzņēmumus vai savas pastāvīgās 
jurisdikcijas; (d) kopīgot kapitāla 
piederību ar sabiedrībām jurisdikcijās, 
kuras iekļautas ES sarakstā ar 
jurisdikcijām, kas nesadarbojas.”
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Or. en

Grozījums Nr. 232
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 33. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 2. iedaļa – b apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ES galvojumu piešķir, lai tieši vai 
netieši atbalstītu jaunu operāciju 
finansēšanu. Infrastruktūras jomā būtu 
jāveicina investīcijas pilnīgi jaunos 
objektos (aktīvu veidošana). Var atbalstīt 
arī investīcijas jau izveidotos objektos 
(esošo aktīvu paplašināšana un 
modernizācija). Maksātspējas atbalsta 
klases finansējuma mērķis ir uzlabot 
sabiedrību pašu kapitāla bāzi un to 
maksātspēju. Finansējuma noteikumos 
vajadzētu izvairīties no konkurences 
izkropļojumiem starp uzņēmumiem. 
Parasti ES galvojumu nepiešķir, lai 
atbalstītu refinansēšanas operācijas (ko 
veic, piemēram, lai aizstātu esošos 
kredītlīgumus vai cita veida finansiālo 
atbalstu projektiem, kuri jau ir daļēji vai 
pilnībā īstenoti), izņemot, ja tās finansētas 
no maksātspējas atbalsta klases vai 
ārkārtējos un labi pamatotos apstākļos, kad 
ir pierādīts, ka šāda darījuma rezultāts būs 
jaunas investīcijas, kuru summa ir vismaz 
līdzvērtīga minētā darījuma summai un ka 
tās izpildītu atbilstības kritērijus un 
vispārējos mērķus, kas noteikti attiecīgi 
6. pantā un 9. panta 2. punktā.

(b) ES galvojumu piešķir, lai tieši vai 
netieši atbalstītu jaunu operāciju 
finansēšanu. Infrastruktūras jomā būtu 
jāveicina investīcijas pilnīgi jaunos 
objektos (aktīvu veidošana). Var atbalstīt 
arī investīcijas jau izveidotos objektos 
(esošo aktīvu paplašināšana un 
modernizācija). Maksātspējas atbalsta 
klases finansējuma mērķis ir uzlabot 
sabiedrību pašu kapitāla bāzi un to 
maksātspēju. Finansējuma noteikumos 
vajadzētu izvairīties no konkurences 
izkropļojumiem starp uzņēmumiem un tie 
būtu jāizstrādā tā, lai nepieļautu tirgus 
koncentrāciju. Parasti ES galvojumu 
nepiešķir, lai atbalstītu refinansēšanas 
operācijas (ko veic, piemēram, lai aizstātu 
esošos kredītlīgumus vai cita veida 
finansiālo atbalstu projektiem, kuri jau ir 
daļēji vai pilnībā īstenoti), izņemot, ja tās 
finansētas no maksātspējas atbalsta klases 
vai ārkārtējos un labi pamatotos apstākļos, 
kad ir pierādīts, ka šāda darījuma rezultāts 
būs jaunas investīcijas, kuru summa ir 
vismaz līdzvērtīga minētā darījuma 
summai un ka tās izpildītu atbilstības 
kritērijus un vispārējos mērķus, kas 
noteikti attiecīgi 6. pantā un 9. panta 
2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 2. iedaļa – b apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ES galvojumu piešķir, lai tieši vai 
netieši atbalstītu jaunu operāciju 
finansēšanu. Infrastruktūras jomā būtu 
jāveicina investīcijas pilnīgi jaunos 
objektos (aktīvu veidošana). Var atbalstīt 
arī investīcijas jau izveidotos objektos 
(esošo aktīvu paplašināšana un 
modernizācija). Maksātspējas atbalsta 
klases finansējuma mērķis ir uzlabot 
sabiedrību pašu kapitāla bāzi un to 
maksātspēju. Finansējuma noteikumos 
vajadzētu izvairīties no konkurences 
izkropļojumiem starp uzņēmumiem. 
Parasti ES galvojumu nepiešķir, lai 
atbalstītu refinansēšanas operācijas (ko 
veic, piemēram, lai aizstātu esošos 
kredītlīgumus vai cita veida finansiālo 
atbalstu projektiem, kuri jau ir daļēji vai 
pilnībā īstenoti), izņemot, ja tās finansētas 
no maksātspējas atbalsta klases vai 
ārkārtējos un labi pamatotos apstākļos, kad 
ir pierādīts, ka šāda darījuma rezultāts būs 
jaunas investīcijas, kuru summa ir vismaz 
līdzvērtīga minētā darījuma summai un ka 
tās izpildītu atbilstības kritērijus un 
vispārējos mērķus, kas noteikti attiecīgi 
6. pantā un 9. panta 2. punktā.

(b) ES galvojumu piešķir, lai tieši vai 
netieši atbalstītu jaunu operāciju 
finansēšanu. Infrastruktūras jomā būtu 
jāveicina investīcijas pilnīgi jaunos 
objektos (aktīvu veidošana). Var atbalstīt 
arī investīcijas jau izveidotos objektos 
(esošo aktīvu paplašināšana un 
modernizācija). Maksātspējas atbalsta 
klases finansējums uzlabo sabiedrību pašu 
kapitāla bāzi un to maksātspēju, jo īpaši 
pievēršot uzmanību MVU. Finansējuma 
noteikumos vajadzētu izvairīties no 
konkurences izkropļojumiem starp 
uzņēmumiem. Parasti ES galvojumu 
nepiešķir, lai atbalstītu refinansēšanas 
operācijas (ko veic, piemēram, lai aizstātu 
esošos kredītlīgumus vai cita veida 
finansiālo atbalstu projektiem, kuri jau ir 
daļēji vai pilnībā īstenoti), izņemot 
ārkārtējos un labi pamatotos apstākļos, kad 
ir pierādīts, ka šāda darījuma rezultāts būs 
jaunas investīcijas, kuru summa ir vismaz 
līdzvērtīga minētā darījuma summai un ka 
tās izpildītu atbilstības kritērijus un 
vispārējos mērķus, kas noteikti attiecīgi 
6. pantā un 9. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 2. iedaļa – c apakšpunkts



PE655.933v01-00 108/131 AM\1211825LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Ar ES galvojumu atbalsta plašu 
produktu klāstu, lai ESIF varētu pielāgoties 
tirgus vajadzībām, vienlaikus veicinot 
privātas investīcijas projektos, neizstumjot 
privāto tirgus finansējumu. Šajā ziņā ir 
paredzams, ka EIB sniegs finansējumu 
saskaņā ar ESIF, lai kopumā sasniegtu 
sākotnējo mērķi – vismaz 
EUR 500 000 000 000 publiskās vai 
privātās investīcijās kopā no infrastruktūras 
un inovācijas klases un MVU klases –, kas 
ietver finansējumu, ko mobilizēs, 
izmantojot EIF ESIF operāciju ietvaros 
saistībā ar 10. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem instrumentiem, 
valsts attīstību veicinošas bankas vai 
iestādes, un labāku piekļuvi finansējumam 
vienībām, kurās nav vairāk kā 
3000 darbinieku. Atbilstīgie produkti cita 
starpā11 ir: kredīti, 
galvojumi / pretgalvojumi, mezonīna un 
subordinētais finansējums, kapitāla tirgus 
instrumenti, tostarp kredītkvalitātes 
uzlabošanas instrumenti, un dalība kapitālā 
vai kvazikapitālā, tostarp ar valsts attīstību 
veicinošu banku vai iestāžu, investīciju 
platformu, fondu vai īpašam nolūkam 
dibinātu sabiedrību starpniecību. Šajā ziņā 
EIB ir atļauts strukturēt attiecīgus 
portfeļus, lai ESIF projektos varētu investēt 
plašs investoru loks. Finansējumam no 
maksātspējas atbalsta klases atbilstīgie 
produkti ir produkti, kuru rezultātā tiek 
nodrošinātas investīcijas, starpniecības 
kapitāls vai kvazikapitāls sabiedrībām un 
projektiem, bet tie neietver vienības, kuru 
mērķis ir izpirkšana (vai aizstājējkapitāls) 
nolūkā aktīvus izpārdot pa daļām. 
Sagaidāms, ka EIB un EIF nodrošinās 
finansējumu ar mērķi no maksātspējas 
atbalsta klases sasniegt investīcijas līdz 
EUR 300 000 000 000 apmērā.

(c) Ar ES galvojumu atbalsta plašu 
produktu klāstu, lai ESIF varētu pielāgoties 
tirgus vajadzībām, vienlaikus veicinot 
privātas investīcijas projektos, neizstumjot 
privāto tirgus finansējumu. Šajā ziņā ir 
paredzams, ka EIB sniegs finansējumu 
saskaņā ar ESIF, lai kopumā sasniegtu 
sākotnējo mērķi – vismaz 
EUR 500 000 000 000 publiskās vai 
privātās investīcijās kopā no infrastruktūras 
un inovācijas klases un MVU klases –, kas 
ietver finansējumu, ko mobilizēs, 
izmantojot EIF ESIF operāciju ietvaros 
saistībā ar 10. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem instrumentiem, 
valsts attīstību veicinošas bankas vai 
iestādes, un labāku piekļuvi finansējumam 
vienībām, kurās nav vairāk kā 
3000 darbinieku. Atbilstīgie produkti cita 
starpā11 ir: kredīti, galvojumi, mezonīna un 
subordinētais finansējums, kapitāla tirgus 
instrumenti, tostarp kredītkvalitātes 
uzlabošanas instrumenti, un dalība kapitālā 
vai kvazikapitālā, tostarp ar valsts attīstību 
veicinošu banku vai iestāžu, investīciju 
platformu, fondu vai īpašam nolūkam 
dibinātu sabiedrību, ko izveido EIB grupa 
vai VAVBI, starpniecību. Šajā ziņā EIB ir 
atļauts strukturēt attiecīgus portfeļus, lai 
ESIF projektos varētu investēt plašs 
investoru loks. Finansējumam no 
maksātspējas atbalsta klases atbilstīgie 
produkti ir produkti, kuru rezultātā tiek 
nodrošinātas investīcijas, starpniecības 
kapitāls vai kvazikapitāls sabiedrībām un 
projektiem, bet tie neietver vienības, kuru 
mērķis ir izpirkšana (vai aizstājējkapitāls) 
nolūkā aktīvus izpārdot pa daļām. 
Sagaidāms, ka EIB un EIF nodrošinās 
finansējumu ar mērķi no maksātspējas 
atbalsta klases sasniegt investīcijas līdz 
EUR 300 000 000 000 apmērā.

_________________ _________________
11 Šis nav pilnīgs to produktu uzskaitījums, 
kurus var piedāvāt ar ESIF starpniecību.

11 Šis nav pilnīgs to produktu uzskaitījums, 
kurus var piedāvāt ar ESIF starpniecību.
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Or. en

Grozījums Nr. 235
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. iedaļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Saskaņā ar 10. panta 2. punkta 
c) apakšpunktu valsts attīstību veicinošas 
bankas vai iestādes, investīciju platformas, 
fondi un īpašam nolūkam dibinātas 
sabiedrības ir atbilstīgas, lai saņemtu EIB 
galvojumu, kuram ir ES pretgalvojums.”;

(d) Saskaņā ar 10. panta 2. punkta 
c) apakšpunktu valsts attīstību veicinošas 
bankas vai iestādes, investīciju platformas, 
fondi un īpašam nolūkam dibinātas 
sabiedrības, ko izveido EIB grupa vai 
VAVBI, ir atbilstīgas, lai saņemtu EIB 
galvojumu, kuram ir ES pretgalvojums.”;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. iedaļa – d apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ES galvojumu var izmantot tam, lai 
atbalstītu EIB vai EIF finansējumu vai 
galvojumus fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām vai citām 
investīciju platformām, vai investīcijas 
tajās, tai skaitā ar valsts attīstību veicinošu 
banku vai iestāžu vai citu attiecīgu 
mehānismu starpniecību, kuri nodrošina 
pašu kapitāla un kapitālieguldījumu 
investīcijas sabiedrībās.

– ES galvojumu var izmantot tam, lai 
atbalstītu EIB vai EIF finansējumu vai 
galvojumus fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām vai citām 
investīciju platformām, ko izveido EIB 
grupa vai VAVBI, vai investīcijas tajās, tai 
skaitā ar valsts attīstību veicinošu banku 
vai iestāžu vai citu attiecīgu mehānismu 
starpniecību, kuri nodrošina pašu kapitāla 
un kapitālieguldījumu investīcijas 
sabiedrībās.
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Or. en

Grozījums Nr. 237
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. iedaļa – d apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Maksātspējas atbalsta klase jo īpaši 
ir vērsta uz fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām vai investīciju 
platformām, kuras vērstas uz sabiedrībām, 
kas iesaistās pārrobežu darbībās Savienībā, 
un / vai sabiedrībām, kurām ir augsts zaļās 
vai digitālās pārkārtošanās potenciāls.

– Maksātspējas atbalsta klase jo īpaši 
ir vērsta uz fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām vai investīciju 
platformām, kuras vērstas uz sabiedrībām, 
kas iesaistās pārrobežu darbībās Savienībā, 
un/vai sabiedrībām, kurām ir augsts zaļās 
vai digitālās pārkārtošanās potenciāls vai 
kurās notiek šādas pārkārtošanās process.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. iedaļa – d apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Fondi, īpašam nolūkam dibinātas 
sabiedrības vai investīciju platformas 
nodrošina finansējumu ar komerciāliem 
noteikumiem vai ar noteikumiem, kas 
atbilst valsts atbalsta pagaidu 
regulējumam12, vienlaikus pienācīgi ņemot 
vērā maksātspējas atbalsta instrumenta 
Eiropas būtību un fondu un pārējo 
mehānismu neatkarīgo pārvaldību.

– Fondi, īpašam nolūkam dibinātas 
sabiedrības vai investīciju platformas 
nodrošina finansējumu ar komerciāliem 
noteikumiem vai ar noteikumiem, kas 
atbilst valsts atbalsta pagaidu 
regulējumam12, vienlaikus pienācīgi ņemot 
vērā maksātspējas atbalsta instrumenta 
Eiropas būtību un fondu un pārējo 
mehānismu neatkarīgo pārvaldību. 
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Dalībvalstis, kas iesaistītas fondos, īpašam 
nolūkam dibinātās sabiedrībās vai 
investīciju platformās, to dara saskaņā ar 
šīs regulas III pielikuma prasībām.

_________________ _________________
12 Komisijas paziņojums: Pagaidu 
regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar 
ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 
uzliesmojuma situācijā, (C(2020)1863), 
kas grozīts ar C(2020) 3156 final.

12 Komisijas paziņojums: Pagaidu 
regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar 
ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 
uzliesmojuma situācijā, (C(2020)1863), 
kas grozīts ar C(2020) 3156 final.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. iedaļa – d apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Fondi, īpašam nolūkam dibinātas 
sabiedrības vai investīciju platformas 
nodrošina finansējumu ar komerciāliem 
noteikumiem vai ar noteikumiem, kas 
atbilst valsts atbalsta pagaidu 
regulējumam12, vienlaikus pienācīgi ņemot 
vērā maksātspējas atbalsta instrumenta 
Eiropas būtību un fondu un pārējo 
mehānismu neatkarīgo pārvaldību.

– Fondi, īpašam nolūkam dibinātas 
sabiedrības vai investīciju platformas 
nodrošina finansējumu ar komerciāliem 
noteikumiem, izņemot attiecībā uz MVU, 
vai ar noteikumiem, kas atbilst valsts 
atbalsta pagaidu regulējumam12, vienlaikus 
pienācīgi ņemot vērā maksātspējas atbalsta 
instrumenta Eiropas būtību un fondu un 
pārējo mehānismu neatkarīgo pārvaldību. 

_________________ _________________
12 Komisijas paziņojums: Pagaidu 
regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar 
ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 
uzliesmojuma situācijā, (C(2020)1863), 
kas grozīts ar C(2020) 3156 final.

12 Komisijas paziņojums: Pagaidu 
regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar 
ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 
uzliesmojuma situācijā, (C(2020)1863), 
kas grozīts ar C(2020) 3156 final.

Or. en

Grozījums Nr. 240
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Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. iedaļa – d apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Sabiedrības, uz kurām vērsti fondi, 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vai 
investīciju platformas, tiek mudinātas pēc 
iespējas ievērot minimālos augsta līmeņa 
sociālos un vides aizsardzības pasākumus 
saskaņā ar Valdes sniegtajiem 
norādījumiem. Šādos norādījumos būtu 
jāiekļauj atbilstoši noteikumi par 
izvairīšanos no nevajadzīga administratīvā 
sloga, ņemot vērā sabiedrību lielumu un 
paredzot vieglākus noteikumus MVU. 
Sabiedrības, kuras zināmā mērā ir 
pakļautas videi kaitīgu darbību no 
iepriekš sagatavota saraksta ietekmei, jo 
īpaši nozarēs, uz kurām attiecas ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES 
ETS), tiek mudinātas nākotnē ieviest zaļās 
pārejas plānus. Sabiedrības tiek arī 
mudinātas turpināt virzīt savu digitālo 
pārveidi. Tehniskā palīdzība ir pieejama, 
lai palīdzētu sabiedrībām šo pāreju 
nolūkos.

– Sabiedrības, uz kurām vērsti fondi, 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vai 
investīciju platformas, pēc iespējas ievēro 
minimālos augsta līmeņa sociālos un vides 
aizsardzības pasākumus saskaņā ar Valdes 
sniegtajiem norādījumiem, pamatojoties uz 
Regulas (EK) Nr. 2020/852 17. un 18. 
pantu. Šādos norādījumos būtu jāiekļauj 
atbilstoši noteikumi par izvairīšanos no 
nevajadzīga administratīvā sloga, ņemot 
vērā sabiedrību lielumu un paredzot 
vieglākus noteikumus MVU. Sabiedrības, 
uz kurām attiecas pienākums publicēt 
nefinansiālu informāciju saskaņā ar 
Direktīvas 2013/34/ES 19.a vai 29.a 
pantu, ievieš zaļas un taisnīgas pārejas 
plānus. Sabiedrības tiek arī mudinātas 
turpināt virzīt savu digitālo pārveidi. 
Tehniskā palīdzība ir pieejama, lai 
palīdzētu sabiedrībām šo pāreju nolūkos.

Pārejas plānos nodrošina vismaz to, ka:
– sabiedrības saimnieciskās darbības ir 
saskaņotas ar Savienības klimata 
mērķiem, kas noteikti [Regulā (ES) 
2020/XXX, ar ko izveido sistēmu 
klimatneitralitātes sasniegšanai (“Eiropas 
Klimata akts”)];
– attiecīgā gadījumā sabiedrības 
saimnieciskā darbība ir saskaņota ar vides 
mērķiem, kas noteikti Regulas (ES) 
2020/852 9. panta b) līdz f) punktā;
– ir izveidota atbilstoša pārvaldība, lai 
novērtētu un mazinātu ilgtspējas riskus;
– visus turpmākos kapitālizdevumus 
izmanto aktīviem vai procesiem, kas 
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saistīti ar saimnieciskām darbībām, kuras 
saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 3. un 
9. pantu kvalificējamas kā ekoloģiski 
ilgtspējīgas;
– ir paredzēta to darbību pakāpeniska 
pārtraukšana, kas rada būtisku 
apdraudējumu jebkuram vides mērķim 
saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 
17. pantu, un šādu darbību pārveidošana 
neitrālās vai zemas ietekmes darbībās 
iepriekš noteiktā termiņā;
– ir noteikti kvalitatīvas nodarbinātības 
mērķrādītāji un ar dzimumu līdztiesību 
saistīti mērķrādītāji, tostarp vienlīdzīgas 
darba samaksas mērķi.
Pārejas plānos iekļauj starpposma 
mērķus, tos atjaunina katru gadu un 
sniedz ex-post novērtējumu par to, vai 
starpposma mērķi ir sasniegti.
Sabiedrības, uz kurām neattiecas 
pienākums publicēt nefinansiālu 
informāciju saskaņā ar Direktīvas 
2013/34/ES 19.a pantu vai 29.a pantu, 
izstrādā pārejas plānus, paskaidrojot, vai 
un kādā mērā to saimnieciskā darbība 
atbalsta vides mērķus, kas minēti Regulas 
(ES) 2020/852 3. pantā. Plānos vajadzības 
gadījumā var iekļaut mērķus tai kapitāla 
izdevumu daļai un tai darbības izdevumu 
daļai, kas saistīta ar aktīviem vai 
procesiem, kuri attiecas uz saimnieciskām 
darbībām, kas saskaņā ar Taksonomijas 
regulas 3. un 9. pantu kvalificējamas kā 
ekoloģiski ilgtspējīgas. Plānos var iekļaut 
arī kvalitatīvu darbvietu mērķus un 
nodarbinātības saglabāšanas pasākumus, 
kā arī ar dzimumu līdztiesību saistītus 
mērķus, tostarp vienlīdzīga atalgojuma 
mērķus. Plānos var iekļaut starpposma 
mērķus, tos atjaunina ik pēc diviem 
gadiem un sniedz ex-post novērtējumu par 
to, vai starpposma mērķi ir sasniegti. Šajā 
punktā minētajām sabiedrībām pēc 
pieprasījuma dara pieejamas vienkāršotas 
veidnes un norādījumus, kā arī finansiālo 
un tehnisko palīdzību plānu izstrādē.
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Plānus un atjauninājumus iesniedz EIB 
vai attiecīgajai VAVBI, lai izpildītu 
ziņošanas, grāmatvedības un 
novērtēšanas prasības saskaņā ar šīs 
regulas VI nodaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. iedaļa – d apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Sabiedrības, uz kurām vērsti fondi, 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vai 
investīciju platformas, tiek mudinātas pēc 
iespējas ievērot minimālos augsta līmeņa 
sociālos un vides aizsardzības pasākumus 
saskaņā ar Valdes sniegtajiem 
norādījumiem. Šādos norādījumos būtu 
jāiekļauj atbilstoši noteikumi par 
izvairīšanos no nevajadzīga administratīvā 
sloga, ņemot vērā sabiedrību lielumu un 
paredzot vieglākus noteikumus MVU. 
Sabiedrības, kuras zināmā mērā ir 
pakļautas videi kaitīgu darbību no iepriekš 
sagatavota saraksta ietekmei, jo īpaši 
nozarēs, uz kurām attiecas ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS), tiek 
mudinātas nākotnē ieviest zaļās pārejas 
plānus. Sabiedrības tiek arī mudinātas 
turpināt virzīt savu digitālo pārveidi. 
Tehniskā palīdzība ir pieejama, lai 
palīdzētu sabiedrībām šo pāreju nolūkos.

– Izņemot ES ieteikumā 2003/361 
definētos MVU, sabiedrībām, uz kurām 
vērsti fondi, īpašam nolūkam dibinātas 
sabiedrības vai investīciju platformas, tiek 
prasīts pēc iespējas ievērot minimālos 
augsta līmeņa sociālos un vides 
aizsardzības pasākumus saskaņā ar Valdes 
sniegtajiem norādījumiem. Šādos 
norādījumos būtu jāiekļauj atbilstoši 
noteikumi par izvairīšanos no nevajadzīga 
administratīvā sloga, ņemot vērā sabiedrību 
lielumu un paredzot vieglākus noteikumus 
MVU. Sabiedrības, kuras zināmā mērā ir 
pakļautas videi kaitīgu darbību no iepriekš 
sagatavota saraksta ietekmei, jo īpaši 
nozarēs, uz kurām attiecas ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS), tiek 
mudinātas nākotnē ieviest zaļās pārejas 
plānus. Sabiedrības tiek arī mudinātas 
turpināt virzīt savu digitālo pārveidi. 
Tehniskā palīdzība ir pieejama, lai 
palīdzētu sabiedrībām šo pāreju nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore



AM\1211825LV.docx 115/131 PE655.933v01-00

LV

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. iedaļa – d apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Sabiedrības, uz kurām vērsti fondi, 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vai 
investīciju platformas, tiek mudinātas pēc 
iespējas ievērot minimālos augsta līmeņa 
sociālos un vides aizsardzības pasākumus 
saskaņā ar Valdes sniegtajiem 
norādījumiem. Šādos norādījumos būtu 
jāiekļauj atbilstoši noteikumi par 
izvairīšanos no nevajadzīga administratīvā 
sloga, ņemot vērā sabiedrību lielumu un 
paredzot vieglākus noteikumus MVU. 
Sabiedrības, kuras zināmā mērā ir 
pakļautas videi kaitīgu darbību no iepriekš 
sagatavota saraksta ietekmei, jo īpaši 
nozarēs, uz kurām attiecas ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS), tiek 
mudinātas nākotnē ieviest zaļās pārejas 
plānus. Sabiedrības tiek arī mudinātas 
turpināt virzīt savu digitālo pārveidi. 
Tehniskā palīdzība ir pieejama, lai 
palīdzētu sabiedrībām šo pāreju nolūkos.

– Sabiedrībām, uz kurām vērsti 
fondi, īpašam nolūkam dibinātas 
sabiedrības vai investīciju platformas, 
prasa ievērot minimālos augsta līmeņa 
sociālos un vides aizsardzības pasākumus 
saskaņā ar Valdes sniegtajiem 
norādījumiem. Šādos norādījumos būtu 
jāiekļauj atbilstoši noteikumi par 
izvairīšanos no nevajadzīga administratīvā 
sloga, ņemot vērā sabiedrību lielumu un 
paredzot vieglākus noteikumus MVU. 
Sabiedrībām, kuras zināmā mērā ir 
pakļautas videi kaitīgu darbību no iepriekš 
sagatavota saraksta ietekmei, jo īpaši 
nozarēs, uz kurām attiecas ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS), 
prasa nākotnē, ievērojot noteiktu grafiku, 
ieviest zaļās pārejas plānus, tostarp 
pasākumus oglekļa emisiju 
samazināšanai. Sabiedrības tiek arī 
mudinātas turpināt virzīt savu digitālo 
pārveidi. Tehniskā palīdzība ir pieejama, 
lai palīdzētu sabiedrībām šo pāreju 
nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. iedaļa – d apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Sabiedrības, uz kurām vērsti fondi, 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vai 

– Sabiedrības, uz kurām vērsti fondi, 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vai 
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investīciju platformas, tiek mudinātas pēc 
iespējas ievērot minimālos augsta līmeņa 
sociālos un vides aizsardzības pasākumus 
saskaņā ar Valdes sniegtajiem 
norādījumiem. Šādos norādījumos būtu 
jāiekļauj atbilstoši noteikumi par 
izvairīšanos no nevajadzīga administratīvā 
sloga, ņemot vērā sabiedrību lielumu un 
paredzot vieglākus noteikumus MVU. 
Sabiedrības, kuras zināmā mērā ir 
pakļautas videi kaitīgu darbību no iepriekš 
sagatavota saraksta ietekmei, jo īpaši 
nozarēs, uz kurām attiecas ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS), tiek 
mudinātas nākotnē ieviest zaļās pārejas 
plānus. Sabiedrības tiek arī mudinātas 
turpināt virzīt savu digitālo pārveidi. 
Tehniskā palīdzība ir pieejama, lai 
palīdzētu sabiedrībām šo pāreju nolūkos.

investīciju platformas, tiek mudinātas pēc 
iespējas ievērot minimālos sociālos un 
vides aizsardzības pasākumus saskaņā ar 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru, Parīzes 
nolīgumu un ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem. Šādos norādījumos būtu jāiekļauj 
atbilstoši noteikumi par izvairīšanos no 
nevajadzīga administratīvā sloga, ņemot 
vērā sabiedrību lielumu un paredzot 
vieglākus noteikumus MVU. Sabiedrības, 
kuras zināmā mērā ir pakļautas videi 
kaitīgu darbību no iepriekš sagatavota 
saraksta ietekmei, jo īpaši nozarēs, uz 
kurām attiecas ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma (ES ETS), tiek 
mudinātas nākotnē ieviest zaļās pārejas 
plānus. Sabiedrības tiek arī mudinātas 
turpināt virzīt savu digitālo pārveidi. 
Tehniskā palīdzība ir pieejama, lai 
palīdzētu sabiedrībām šo pāreju nolūkos.

Or. fr

Grozījums Nr. 244
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. iedaļa – d apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Sabiedrības, uz kurām vērsti fondi, 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vai 
investīciju platformas, tiek mudinātas pēc 
iespējas ievērot minimālos augsta līmeņa 
sociālos un vides aizsardzības pasākumus 
saskaņā ar Valdes sniegtajiem 
norādījumiem. Šādos norādījumos būtu 
jāiekļauj atbilstoši noteikumi par 
izvairīšanos no nevajadzīga administratīvā 
sloga, ņemot vērā sabiedrību lielumu un 
paredzot vieglākus noteikumus MVU. 
Sabiedrības, kuras zināmā mērā ir 

– Sabiedrības, uz kurām vērsti fondi, 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vai 
investīciju platformas, tiek mudinātas pēc 
iespējas ievērot minimālos augsta līmeņa 
sociālos un vides aizsardzības pasākumus 
saskaņā ar Valdes sniegtajiem 
norādījumiem. Šādos norādījumos būtu 
jāiekļauj atbilstoši noteikumi par 
izvairīšanos no nevajadzīga administratīvā 
sloga, ņemot vērā sabiedrību lielumu un 
paredzot samērīgus noteikumus MVU. 
Sabiedrības, kuras zināmā mērā ir 
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pakļautas videi kaitīgu darbību no iepriekš 
sagatavota saraksta ietekmei, jo īpaši 
nozarēs, uz kurām attiecas ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS), tiek 
mudinātas nākotnē ieviest zaļās pārejas 
plānus. Sabiedrības tiek arī mudinātas 
turpināt virzīt savu digitālo pārveidi. 
Tehniskā palīdzība ir pieejama, lai 
palīdzētu sabiedrībām šo pāreju nolūkos.

pakļautas videi kaitīgu darbību no iepriekš 
sagatavota saraksta ietekmei, jo īpaši 
nozarēs, uz kurām attiecas ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS), tiek 
mudinātas nākotnē ieviest zaļās pārejas 
plānus. Sabiedrības tiek arī mudinātas 
turpināt virzīt savu digitālo pārveidi. 
Tehniskā palīdzība ir pieejama, lai 
palīdzētu sabiedrībām šo pāreju nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. iedaļa – d apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Sabiedrības, uz kurām vērsti fondi, 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vai 
investīciju platformas, tiek mudinātas pēc 
iespējas ievērot minimālos augsta līmeņa 
sociālos un vides aizsardzības pasākumus 
saskaņā ar Valdes sniegtajiem 
norādījumiem. Šādos norādījumos būtu 
jāiekļauj atbilstoši noteikumi par 
izvairīšanos no nevajadzīga administratīvā 
sloga, ņemot vērā sabiedrību lielumu un 
paredzot vieglākus noteikumus MVU. 
Sabiedrības, kuras zināmā mērā ir 
pakļautas videi kaitīgu darbību no iepriekš 
sagatavota saraksta ietekmei, jo īpaši 
nozarēs, uz kurām attiecas ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS), tiek 
mudinātas nākotnē ieviest zaļās pārejas 
plānus. Sabiedrības tiek arī mudinātas 
turpināt virzīt savu digitālo pārveidi. 
Tehniskā palīdzība ir pieejama, lai 
palīdzētu sabiedrībām šo pāreju nolūkos.

– Sabiedrības, uz kurām vērsti fondi, 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vai 
investīciju platformas, tiek mudinātas 
ievērot minimālos augsta līmeņa sociālos 
un vides aizsardzības pasākumus saskaņā 
ar Valdes sniegtajiem norādījumiem. Šādos 
norādījumos būtu jāiekļauj atbilstoši 
noteikumi par izvairīšanos no nevajadzīga 
administratīvā sloga, ņemot vērā sabiedrību 
lielumu un paredzot vieglākus noteikumus 
MVU. Sabiedrības, kuras zināmā mērā ir 
pakļautas videi kaitīgu darbību no iepriekš 
sagatavota saraksta ietekmei, jo īpaši 
nozarēs, uz kurām attiecas ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS), tiek 
mudinātas nākotnē ieviest zaļās pārejas 
plānus. Sabiedrības tiek arī mudinātas 
turpināt virzīt savu digitālo pārveidi. 
Tehniskā palīdzība ir pieejama, lai 
palīdzētu sabiedrībām šo pāreju nolūkos.

Or. en
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Grozījums Nr. 246
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, 
Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. iedaļa – d apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Sabiedrības, uz kurām vērsti fondi, 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vai 
investīciju platformas, tiek mudinātas pēc 
iespējas ievērot minimālos augsta līmeņa 
sociālos un vides aizsardzības pasākumus 
saskaņā ar Valdes sniegtajiem 
norādījumiem. Šādos norādījumos būtu 
jāiekļauj atbilstoši noteikumi par 
izvairīšanos no nevajadzīga administratīvā 
sloga, ņemot vērā sabiedrību lielumu un 
paredzot vieglākus noteikumus MVU. 
Sabiedrības, kuras zināmā mērā ir 
pakļautas videi kaitīgu darbību no iepriekš 
sagatavota saraksta ietekmei, jo īpaši 
nozarēs, uz kurām attiecas ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS), tiek 
mudinātas nākotnē ieviest zaļās pārejas 
plānus. Sabiedrības tiek arī mudinātas 
turpināt virzīt savu digitālo pārveidi. 
Tehniskā palīdzība ir pieejama, lai 
palīdzētu sabiedrībām šo pāreju nolūkos.

– Sabiedrības, uz kurām vērsti fondi, 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vai 
investīciju platformas, tiek mudinātas pēc 
iespējas ievērot minimālos augsta līmeņa 
sociālos un vides aizsardzības pasākumus 
saskaņā ar Valdes sniegtajiem 
norādījumiem. Šādos norādījumos būtu 
jāiekļauj atbilstoši noteikumi par 
izvairīšanos no nevajadzīga administratīvā 
sloga, ņemot vērā sabiedrību lielumu un 
paredzot vieglākus noteikumus MVU. 
Sabiedrības, kuras zināmā mērā ir 
pakļautas videi kaitīgu darbību no iepriekš 
sagatavota saraksta ietekmei, jo īpaši 
nozarēs, uz kurām attiecas ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS), 
ievieš zaļās pārejas plānus. Sabiedrības tiek 
arī stingri mudinātas turpināt virzīt savu 
digitālo pārveidi. Tehniskā palīdzība ir 
pieejama, lai palīdzētu sabiedrībām šo 
pāreju nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. iedaļa – d apakšpunkts – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Sabiedrībām, uz kurām vērsti 
fondi, īpašam nolūkam dibinātas 
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sabiedrības vai investīciju platformas un 
kuras ir lielas sabiedrības saskaņā ar 
Direktīvas 2013/34 definīciju, prasa 
ierosināt darba saglabāšanas plānus ar 
mērķi noturēt darbiniekus darbā un 
piedāvāt skaidras iespējas pārkvalificēties.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. iedaļa – d apakšpunkts – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- EIB reizi trīs mēnešos iesniedz 
Eiropas Parlamentam pārskatu par 
stāvokli tās projektu īstenošanā, kurš 
ietver:
a) tās aizdošanas darbību sociālu un 
ekonomisku izvērtējumu, kā arī 
izvērtējumu no vides viedokļa;
b) tās metodiku interešu konflikta 
novēršanai, jo īpaši ESIF Investīciju 
komitejas un EIB Direktoru padomes 
locekļu vidū; priekšlikumus, kuru mērķis 
ir iekļaut stingrākus noteikumus par 
interešu konfliktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 249
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3.a daļa (jauna)
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 8. iedaļa – 1. punkts – a apakšpunkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

(3a) pielikuma 8. punkta 
a) apakšpunktu groza šādi:

(a) Koncentrācija nozares līmenī ‘(a) Koncentrācija nozares līmenī

Lai pārvaldītu nozaru dažādošanu un ESIF 
portfeļa koncentrāciju, Valde nosaka 
indikatīvus koncentrācijas limitus attiecībā 
uz ES galvojuma atbalstītu operāciju 
apjomu investīciju laikposma beigās. 
Indikatīvos koncentrācijas limitus 
publisko. Valde pēc apspriešanās ar 
Investīciju komiteju var izlemt izmainīt šos 
indikatīvos limitus. Tādā gadījumā Valde 
savu lēmumu rakstveidā paskaidro 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Lai pārvaldītu nozaru dažādošanu un ESIF 
portfeļa koncentrāciju, Valde nosaka 
indikatīvus koncentrācijas limitus attiecībā 
uz ES galvojuma atbalstītu operāciju 
apjomu investīciju laikposma beigās. 
Indikatīvos koncentrācijas limitus 
publisko. Valde pēc apspriešanās ar 
Investīciju komiteju var izlemt izmainīt šos 
indikatīvos limitus.

Valde nosaka konkrētus diversifikācijas 
un koncentrācijas limitus maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros, lai nodrošinātu, 
ka ir izpildītas 9. panta 2.a punkta b) un 
c) apakšpunkta attiecīgās prasības, 
vienlaikus izvairoties no pārmērīgas 
koncentrācijas nedaudzās nozarēs. Valde 
regulāri izvērtē Covid-19 pandēmijas 
ietekmi uz ekonomiku dalībvalstīs un 
nozarēs. Pamatojoties uz to, Valde pēc 
apspriešanās ar Investīciju komiteju var 
izlemt izmainīt šos limitus.
Valde savus lēmumus saistībā ar 
indikatīvajiem un maksātspējas atbalsta 
klases īpašajiem limitiem rakstveidā 
paskaidro Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Eiropas Parlaments un Padome 
var uzaicināt Valdes priekšsēdētāju uz 
viedokļu apmaiņu par minētajiem 
lēmumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 250
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 4. daļa
Regula (ES) 2015/1017
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II pielikums – 8. iedaļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Geographical Concentration svītrots
Attiecīgā investīciju laikposma beigās 
ESIF atbalstītās operācijas netiek 
koncentrētas kādā vienā konkrētā 
teritorijā. Šajā nolūkā Valde pieņem 
indikatīvus norādījumus par ģeogrāfisko 
dažādošanu un koncentrāciju. Valde pēc 
apspriešanās ar Investīciju komiteju var 
izlemt izmainīt šos indikatīvos limitus.
Valde nosaka konkrētus diversifikācijas 
un koncentrācijas limitus maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros, lai nodrošinātu, 
ka ir izpildītas 9. panta 2.a punkta b) un 
c) apakšpunkta attiecīgās prasības, 
vienlaikus izvairoties no pārmērīgas 
koncentrācijas nedaudzās dalībvalstīs. 
Valde regulāri izvērtē Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku 
dalībvalstīs un nozarēs. Pamatojoties uz 
to, Valde pēc apspriešanās ar Investīciju 
komiteju var izlemt izmainīt šos limitus.
Valde savus lēmumus saistībā ar 
indikatīvajiem un maksātspējas atbalsta 
klases īpašajiem limitiem rakstveidā 
paskaidro Eiropas Parlamentam un 
Padomei. ESIF būtu jācenšas aptvert 
visas dalībvalstis.”.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu paredzēt līdzekļu ģeogrāfisku piešķiršanu.

Grozījums Nr. 251
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 4. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 8. iedaļa – b apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā investīciju laikposma beigās 
ESIF atbalstītās operācijas netiek 
koncentrētas kādā vienā konkrētā teritorijā. 
Šajā nolūkā Valde pieņem indikatīvus 
norādījumus par ģeogrāfisko dažādošanu 
un koncentrāciju. Valde pēc apspriešanās 
ar Investīciju komiteju var izlemt izmainīt 
šos indikatīvos limitus.

Attiecīgā investīciju laikposma beigās 
ESIF atbalstītās operācijas netiek 
koncentrētas kādā vienā konkrētā teritorijā. 
Šajā nolūkā Valde pieņem indikatīvus 
norādījumus par ģeogrāfisko dažādošanu 
un koncentrāciju, lai nodrošinātu 
atbalstam līdzsvarotu ģeogrāfisko 
sadalījumu. Valde pēc apspriešanās ar 
Investīciju komiteju var izlemt izmainīt šos 
indikatīvos limitus.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 4. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 8. iedaļa – b apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde nosaka konkrētus diversifikācijas un 
koncentrācijas limitus maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros, lai nodrošinātu, ka 
ir izpildītas 9. panta 2.a punkta b) un 
c) apakšpunkta attiecīgās prasības, 
vienlaikus izvairoties no pārmērīgas 
koncentrācijas nedaudzās dalībvalstīs. 
Valde regulāri izvērtē Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku 
dalībvalstīs un nozarēs. Pamatojoties uz to, 
Valde pēc apspriešanās ar Investīciju 
komiteju var izlemt izmainīt šos limitus.

Valde nosaka konkrētus diversifikācijas un 
koncentrācijas limitus maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros, lai nodrošinātu, ka 
ir izpildītas 9. panta 2.a punkta b) un 
c) apakšpunkta attiecīgās prasības, 
vienlaikus izvairoties no pārmērīgas 
koncentrācijas nedaudzās dalībvalstīs. 
Valde regulāri izvērtē Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku 
dalībvalstīs un nozarēs. Šajā nolūkā tā 
novēro tādus rādītājus kā iedzīvotāju 
skaits, apgrieztais IKP uz vienu 
iedzīvotāju un dalībvalstu bezdarba 
līmeņa novirze no ES vidējā rādītāja 
laikposmā no 2015. līdz 2019. gadam. 
Pamatojoties uz to, Valde pēc apspriešanās 
ar Investīciju komiteju var izlemt izmainīt 
šos limitus.

Or. en
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Grozījums Nr. 253
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 4. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 8. iedaļa – b apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde nosaka konkrētus diversifikācijas un 
koncentrācijas limitus maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros, lai nodrošinātu, ka 
ir izpildītas 9. panta 2.a punkta b) un 
c) apakšpunkta attiecīgās prasības, 
vienlaikus izvairoties no pārmērīgas 
koncentrācijas nedaudzās dalībvalstīs. 
Valde regulāri izvērtē Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku 
dalībvalstīs un nozarēs. Pamatojoties uz to, 
Valde pēc apspriešanās ar Investīciju 
komiteju var izlemt izmainīt šos limitus.

Valde nosaka konkrētus diversifikācijas un 
koncentrācijas limitus maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros, lai nodrošinātu, ka 
ir izpildītas 9. panta 2.a punkta b) un 
c) apakšpunkta attiecīgās prasības, 
vienlaikus izvairoties no pārmērīgas 
koncentrācijas nedaudzās dalībvalstīs. 
Valde regulāri un vismaz reizi ceturksnī 
izvērtē Covid-19 pandēmijas ietekmi uz 
ekonomiku dalībvalstīs un nozarēs. 
Pamatojoties uz to, Valde pēc apspriešanās 
ar Investīciju komiteju var izlemt izmainīt 
šos limitus.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Claude Gruffat, Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 4. daļa
Regulation (EU) No 2015/1017
II pielikums – 8. iedaļa – b apakšpunkts – 4. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde regulāri vismaz reizi gadā ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par šā 
instrumenta saņēmējiem un starpnieku 
darbībām, lai nodrošinātu pilnīgu, 
pareizu un savlaicīgu programmas 
pārredzamību.
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Or. en

Grozījums Nr. 255
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
III pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) pievieno šādu pielikumu:
“III PIELIKUMS. PRASĪBAS, 
SASKAŅĀ AR KURĀM DALĪBVALSTIS 
VAR SNIEGT ATBALSTU SASKAŅĀ 
AR MAKSĀTSPĒJAS ATBALSTA 
KLASI
(1) Vispārīgi principi
– Valsts saņem atbilstošu atlīdzību par 
investīciju. Jo vairāk atlīdzība atbilst 
tirgus nosacījumiem, jo mazāks ir 
iespējamais konkurences izkropļojums, ko 
rada valsts iejaukšanās.
– Covid-19 rekapitalizācija būtu 
jāatmaksā, kad ekonomika stabilizējas. 
Dalībvalstij ir jāievieš mehānisms, lai 
pakāpeniski stimulētu atmaksāšanu.
– Atlīdzība par maksātspējas atbalstu būtu 
jāpalielina, lai to saskaņotu ar tirgus 
cenām nolūkā stimulēt atbalsta saņēmēju 
un pārējos akcionārus atmaksāt valsts 
rekapitalizācijas pasākumu un līdz 
minimumam samazināt konkurences 
izkropļojumu risku.
– Kā alternatīvu turpmāk izklāstītajai 
atlīdzības metodikai dalībvalstis var 
paziņot par shēmām vai individuāliem 
pasākumiem, ja atlīdzības metodika ir 
pielāgota kapitāla instrumenta iezīmēm 
un senioritātei, ar nosacījumu, ka tie 
kopumā rada līdzīgu rezultātu attiecībā uz 
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stimulējošo ietekmi uz valsts līdzdalības 
izbeigšanu un līdzīgu kopējo ietekmi uz 
valsts atlīdzību.
(2) Atlīdzība par pašu kapitāla 
instrumentiem
– Valsts kapitāla iepludināšanu vai 
līdzvērtīgu iejaukšanos veic par cenu, kas 
nepārsniedz atbalsta saņēmēja vidējo 
akciju cenu 15 dienu laikā pirms kapitāla 
iepludināšanas pieprasījuma. Ja saņēmējs 
nav biržā kotēts uzņēmums, tā tirgus 
vērtības aplēse būtu jāveic neatkarīgam 
ekspertam vai izmantojot citus samērīgus 
līdzekļus.
– Ikviens rekapitalizācijas pasākums 
ietver palielināšanas mehānismu, ar ko 
palielina atlīdzību valstij, lai stimulētu 
saņēmēju atpirkt iepludināto valsts 
kapitālu. Šis atlīdzības palielinājums var 
izpausties kā papildu akcijas, kas 
piešķirtas valstij, vai kā citi mehānismi, 
un tam būtu jāatbilst vismaz 10 % valsts 
atlīdzības palielinājumam (par līdzdalību, 
kas izriet no tāda valsts kapitāla 
iepludinājuma saistībā ar Covid-19, kas 
nav atmaksāts) katrā no pakāpeniskās 
paaugstināšanas posmiem:
(a) četrus gadus pēc maksātspējas atbalsta 
pašu kapitāla iepludināšanas, ja valsts 
nav pārdevusi vismaz 40 procentus no 
savas pašu kapitāla līdzdalības, kas izriet 
no Covid-19 kapitāla iepludināšanas, tiks 
aktivizēts paaugstinājuma mehānisms;
(b) sešus gadus pēc maksātspējas atbalsta 
pašu kapitāla iepludināšanas, ja valsts 
nav pilnībā pārdevusi savu pašu kapitāla 
līdzdalību, kas izriet no valsts 
maksātspējas atbalsta pašu kapitāla 
iepludināšanas, paaugstinājuma 
mehānisms tiks atkal aktivizēts. Ja 
saņēmējs nav biržā kotēts uzņēmums, 
dalībvalstis var nolemt katru no abiem 
posmiem īstenot vienu gadu vēlāk, t. i., 
attiecīgi piecus gadus un septiņus gadus 
pēc tam, kad piešķirta maksātspējas 
atbalsta kapitāla iepludināšana.
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– Komisija var pieņemt alternatīvus 
mehānismus, ja tie kopumā rada līdzīgu 
rezultātu attiecībā uz stimulējošo ietekmi 
uz valsts līdzdalības izbeigšanu un līdzīgu 
kopējo ietekmi uz valsts atlīdzību.
– Saņēmējam jebkurā laikā vajadzētu būt 
iespējai atpirkt pašu kapitāla daļu, ko 
valsts ir iegādājusies. Lai nodrošinātu, ka 
valsts saņem atbilstošu atlīdzību par 
investīciju, atpirkšanas cenai jābūt 
lielākajai summai no šādām:
(i) valsts veiktā nominālā investīcija, kas 
palielināta ar gada procentu atlīdzību par 
200 bāzes punktiem vairāk nekā norādīts 
Komisijas paziņojuma (2020/C 164/03)1a 
66. punktā, vai
(ii) tirgus cena atpirkšanas brīdī.
– Alternatīva iespēja ir, ka valsts jebkurā 
laikā var pārdot savu pašu kapitāla daļu 
par tirgus cenām pircējiem, kas nav 
atbalsta saņēmēji. Šāda pārdošana 
principā prasa atklātu un 
nediskriminējošu apspriešanos ar 
potenciālajiem pircējiem vai pārdošanu 
biržā. Valsts var piešķirt esošajiem 
akcionāriem prioritāras iegādes tiesības 
par cenu, kas izriet no sabiedriskās 
apspriešanas.
(3) Hibrīdkapitāla instrumentu atlīdzība
– Hibrīdkapitāla instrumentu kopējā 
atalgojumā pienācīgi jāņem vērā šādi 
elementi:
(a) izvēlētā instrumenta pazīmes, 
tostarp tā subordinācijas līmenis, risks un 
maksājumu kārtība;
b) iebūvētie stimuli līdzdalības 
izbeigšanai (piemēram, pakāpeniskas 
palielināšanas un izpirkšanas klauzulas) 
un
(c) atbilstoša etalona procentlikme.
– Minimālā atlīdzība par hibrīdkapitāla 
instrumentiem, līdz tos konvertē pašu 
kapitālam līdzīgos instrumentos, ir vismaz 
vienāda ar pamatlikmi (1 gadu IBOR vai 
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līdzvērtīga likme, ko publicējusi 
Komisija1b), kam pieskaitīta prēmija, kā 
noteikts Komisijas paziņojuma (2020/C 
164/03)1c 66. punktā.
– Hibrīdkapitāla instrumentu konversiju 
pašu kapitālā veic pie 5 procentiem vai 
vairāk zem TERP (teorētiskā akciju cena 
pirms tiesību izmantošanas) 
konvertēšanas laikā.
– Pēc konvertēšanas pašu kapitālā ir 
jāiekļauj palielināšanas mehānisms, lai 
palielinātu atlīdzību valstij un stimulētu 
saņēmējus atpirkt iepludināto valsts 
kapitālu. Ja kapitāls, kas radies valsts 
maksātspējas atbalsta intervences 
rezultātā, divus gadus pēc konvertēšanas 
pašu kapitālā joprojām pieder valstij, 
valsts papildus atlikušajai līdzdalībai, kas 
izriet no valsts veiktās maksātspējas 
atbalsta hibrīdkapitāla instrumentu 
konvertēšanas, saņem atbalsta saņēmēja 
papildu īpašumtiesību daļu. Šī papildu 
īpašumtiesību daļa ir vismaz 10 % no 
atlikušās līdzdalības, kas radusies, valstij 
konvertējot maksātspējas atbalsta 
hibrīdkapitāla instrumentus. Komisija var 
pieņemt alternatīvus paaugstinājuma 
mehānismus, ja tiem ir tāda pati 
stimulējoša ietekme un līdzīga kopējā 
ietekme uz valsts atlīdzību.
– Dalībvalstis var izvēlēties cenu 
noteikšanas formulu, kas ietver papildu 
klauzulas par paaugstināšanu vai 
kompensāciju. Šādas iezīmes būtu 
jāizstrādā tā, lai tās veicinātu atbalsta 
saņēmēja valsts rekapitalizācijas atbalsta 
agrīnu izbeigšanu. Komisija var arī 
piekrist alternatīvām cenu noteikšanas 
metodēm, ja tās rada atlīdzību, kas ir 
augstāka vai līdzīga tai, kas izriet no 
iepriekš minētās metodikas.
– Tā kā hibrīdinstrumentu raksturs 
ievērojami atšķiras, Komisija nesniedz 
norādījumus par visu veidu 
instrumentiem. Hibrīdinstrumentos 
jebkurā gadījumā ievēro iepriekš minētos 
principus, atalgojumam atspoguļojot 
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konkrēto instrumentu risku.
(4) Pārvaldība un pārmērīgu konkurences 
izkropļojumu nepieļaušana
– Lai nepieļautu pārmērīgus konkurences 
kropļojumus, saņēmēji nedrīkst iesaistīties 
agresīvā komerciālā ekspansijā, ko 
finansē no valsts atbalsta vai ar 
pārmērīga riska uzņemšanos no saņēmēju 
puses. Principā, jo mazāka ir dalībvalsts 
pašu kapitāla daļa un jo lielāka ir 
atlīdzība, jo mazāk ir nepieciešami 
aizsardzības pasākumi.
– Ja maksātspējas atbalstu, kas pārsniedz 
250 miljonus EUR, saņem sabiedrība ar 
būtisku ietekmi vismaz vienā no 
konkrētajiem tirgiem, kuros tā darbojas, 
dalībvalstīm ir jāierosina papildu 
pasākumi, lai saglabātu efektīvu 
konkurenci šajos tirgos. Ierosinot šādus 
pasākumus, dalībvalstis jo īpaši var 
piedāvāt strukturālas vai uzvedības 
saistības, kas paredzētas Komisijas 
paziņojumā par pieņemamiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 un 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 802/2004.
– Saņēmējiem, kas saņem maksātspējas 
atbalstu, ir aizliegts to reklamēt 
komerciālos nolūkos.
– Kamēr vismaz 75 % no maksātspējas 
atbalsta nav izpirkti, saņēmējiem, kas nav 
MVU, liedz iegūt vairāk nekā 10 % no 
konkurentu vai citu operatoru akcijām 
tajā pašā uzņēmējdarbības virzienā, 
tostarp augšupējās un lejupējās darbībās.
Ārkārtas apstākļos un neskarot 
apvienošanās kontroli, šādi saņēmēji var 
iegūt vairāk nekā 10 % tirgus dalībnieka, 
kas darbojas augšupējā vai lejupējā tirgū, 
akciju tikai tad, ja iegāde ir nepieciešama, 
lai saglabātu saņēmēja dzīvotspēju. 
Komisija var atļaut iegādi, ja tā ir 
nepieciešama saņēmēja dzīvotspējas 
saglabāšanai. Iegādi nedrīkst īstenot, 
pirms Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
šajā jautājumā.
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– Valsts atbalstu neizmanto tādu integrētu 
uzņēmumu saimniecisko darbību 
šķērssubsidēšanai, kuri jau 2019. gada 
31. decembrī bija nonākuši ekonomiskās 
grūtībās. Integrētos uzņēmumos ievieš 
skaidru uzskaites nodalīšanu, lai 
nodrošinātu, ka rekapitalizācijas 
pasākums negūst labumu no šīm 
darbībām.
– Kamēr maksātspējas atbalsts nav pilnībā 
atmaksāts, saņēmēji nevar veikt dividenžu 
maksājumus, ne arī veikt neobligātus 
kuponu maksājumus, ne arī atpirkt 
akcijas, izņemot attiecībā uz valsti.
– Kamēr vismaz 75 % no maksātspējas 
atbalsta nav atmaksāti, katra saņēmēja 
vadības locekļa atalgojums nedrīkst 
pārsniegt viņa atalgojuma fiksēto daļu 
2019. gada 31. decembrī. Personām, kas 
kļūst par vadības locekļiem 
rekapitalizācijas laikā vai pēc tās, 
piemērojamais ierobežojums ir jebkura 
vadības locekļa zemākais fiksētais 
atalgojums 2019. gada 
31. decembrī.Nekādos apstākļos 
neizmaksā prēmijas vai citus mainīgus vai 
salīdzināmus atalgojuma elementus.
(5) Stratēģija attiecībā uz valsts izstāšanos 
no līdzdalības, kas izriet no 
rekapitalizācijas, un ziņošanas pienākumi
– Saņēmējiem, kas nav MVU un kas 
intervences brīdī saņēmuši maksātspējas 
atbalstu vairāk nekā 25 % apmērā no 
pašu kapitāla, ir jāpierāda ticama izejas 
stratēģija attiecībā uz dalībvalsts dalību, 
ja vien valsts iejaukšanās nesamazinās 
zem 25 % līmeņa no pašu kapitāla 12 
mēnešu laikā no atbalsta piešķiršanas 
dienas.
– Izejas stratēģijā nosaka:
(a) atbalsta saņēmēja plānu par tā 
darbības turpināšanu un valsts investēto 
līdzekļu izmantošanu, tostarp atlīdzības 
un valsts investīcijas izpirkšanas 
maksājumu grafiks (kopā — “atmaksas 
grafiks”), un b) pasākumi, ko saņēmējs 
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un valsts veiks, lai ievērotu atmaksas 
grafiku.
– Izejas stratēģija būtu jāsagatavo un 
jāiesniedz dalībvalstij 12 mēnešu laikā pēc 
atbalsta piešķiršanas, un dalībvalstij tā 
jāapstiprina.
– Saņēmējiem 12 mēnešu laikā pēc 
grafika iesniegšanas un pēc tam 
periodiski ik pēc 12 mēnešiem ir jāziņo 
dalībvalstij par progresu atmaksas grafika 
īstenošanā un atbilstību 4. iedaļas 
nosacījumiem.
– Dalībvalstij katru gadu jāziņo Komisijai 
par atmaksas grafika īstenošanu un 
atbilstību 4. punktā minētajiem 
nosacījumiem.
– Ja sešus gadus pēc maksātspējas 
atbalsta piešķiršanas valsts intervence nav 
samazināta zem 15 % no atbalsta 
saņēmēja pašu kapitāla, 
pārstrukturēšanas plāns saskaņā ar 
Glābšanas un pārstrukturēšanas 
pamatnostādnēm ir jāiesniedz Komisijai 
apstiprināšanai. Komisija izvērtēs, vai 
pārstrukturēšanas plānā paredzētās 
darbības nodrošina saņēmēja dzīvotspēju, 
arī ņemot vērā ES mērķus un valstu 
saistības, kas saistītas ar zaļo un digitālo 
pārveidi, un valsts līdzdalības izbeigšanu, 
neradot tādu negatīvu ietekmi uz 
tirdzniecību, kas būtu pretrunā kopīgām 
interesēm. Ja saņēmējs nav biržā kotēts 
uzņēmums vai ir MVU, dalībvalsts var 
nolemt paziņot par pārstrukturēšanas 
plānu tikai tad, ja valsts iejaukšanās nav 
samazināta zem 15 % līmeņa no pašu 
kapitāla septiņus gadus pēc maksātspējas 
atbalsta piešķiršanas.”
_________________
1a Komisijas paziņojums “Grozījums 
pagaidu regulējumā valsts atbalsta 
pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku 
pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma 
situācijā” (2020/C 164/03) (OV C 164, 
13.5.2020., 3.–10. lpp.).
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1b Pamatlikmes, kas aprēķinātas saskaņā 
ar Komisijas paziņojumu par atsauces 
likmes un diskonta likmes noteikšanas 
metodes pārskatīšanu (OV C 14, 
19.1.2008., 6. lpp.), kas publicēts 
Konkurences ģenerāldirektorāta 
tīmekļvietnē https://ec.europa.eu/ 
competition/state_aid/legislation/referenc
e_rates.html
1c Komisijas paziņojums “Grozījums 
pagaidu regulējumā valsts atbalsta 
pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku 
pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma 
situācijā” (2020/C 164/03) (OV C 164, 
13.5.2020., 3.–10. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Jaunajā III pielikumā ir kodificēta 3.11.5.–3.11.7. iedaļa Komisijas pagaidu shēmā valsts 
atbalsta pasākumiem ekonomikas atbalstam pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma laikā, ko 
ieviesa ar Komisijas paziņojumu (2020/C 164/03) (OV C 164, 13.5.2020., 3.–15. lpp.).

Pielikumā ir kodificētas prasības, kas piemērojamas to dalībvalstu atalgojuma un izejas 
stratēģijai, kuras sniedz valsts atbalstu kapitāla un/vai hibrīdkapitāla instrumentu veidā 
uzņēmumiem, kas saskaras ar finansiālām grūtībām Covid-19 uzliesmojuma dēļ.


