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Grozījums Nr. 33
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami 
samazinājusies. Paredzams, ka ES IKP 
2020. gadā saruks par aptuveni 7,5 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Pandēmijas uzliesmojums ir 
parādījis globālo piegādes ķēžu savstarpējo 
saistību un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības reaģēšanu 
ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 

(1) Covid-19 pandēmija ir liels un 
simetrisks satricinājums pasaules un 
Savienības ekonomikai, un tam ir būtiska 
un asimetriska sociālā un ekonomiskā 
ietekme uz dalībvalstīm un reģioniem. 
Nepieciešamo ierobežošanas pasākumu dēļ 
ekonomiskā aktivitāte Eiropas Savienībā 
ievērojami samazinājās. Saskaņā ar 
Eurostat sezonāli koriģētais ES IKP 
2020. gada otrajā ceturksnī samazinājās 
par 11,4 % salīdzinājumā ar 2020. gada 
pirmo ceturksni — pēc tam, kad tas jau 
bija samazinājies par 2,7 % iepriekšējā 
ceturksnī — un par 13,9 % salīdzinājumā 
ar attiecīgo ceturksni 2019. gadā. Turklāt 
saskaņā ar Komisijas 2020. gada vasaras 
ekonomikas prognozi paredzams, ka ES 
ekonomika 2020. gadā saruks par 8,3 %, 
daudz vairāk un ar lielākām atšķirībām, 
nekā sākotnēji prognozēts 2020. gada 
pavasara prognozē, kā arī daudz vairāk 
nekā finanšu krīzes laikā 2008. gadā. Arī 
nodarbinātības līmenis ES 2020. gada 
otrajā ceturksnī pazeminājās par 2,7 % 
salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni pēc 
tam, kad tas jau bija samazinājies par 
0,2 % pirmajā ceturksnī. Pandēmijas 
uzliesmojums ir parādījis globālo piegādes 
ķēžu savstarpējo saistību un atklājis dažas 
būtiskas neaizsargātības, piemēram, 
stratēģisko nozaru pārmērīgu paļaušanos 
uz nediversificētiem ārējās piegādes 
avotiem. Šādas neaizsargātības ir steidzami 
un efektīvi jānovērš, lai uzlabotu 
Savienības reaģēšanu ārkārtas situācijās, kā 
arī visas ekonomikas noturību, vienlaikus 
saglabājot tās atvērtību godīgai 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
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mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2008. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu taisnīgu, 
iekļaujošu un ilgtspējīgu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes un vidiskus uzdevumus, 
piemēram, ilgtspējas, iekļautības, 
nabadzības, bezdarba, strādājošo 
nabadzības vai iedzīvotāju novecošanas 
jomā. Tādējādi, lai sasniegtu Savienības 
politikas mērķus un atbalstītu ātru, 
taisnīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu 
atveseļošanu, ir nepieciešams atbalsts, lai 
novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami 
optimālas investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami 
samazinājusies. Paredzams, ka ES IKP 

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami samazinājās. 
Paredzams, ka ES IKP 2020. gadā saruks 
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2020. gadā saruks par aptuveni 7,5 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Pandēmijas uzliesmojums ir 
parādījis globālo piegādes ķēžu savstarpējo 
saistību un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības reaģēšanu 
ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

par aptuveni 7,5 %, daudz vairāk nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis 
globālo piegādes ķēžu savstarpējo saistību 
un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības reaģēšanu 
ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
godīgai konkurencei un godīgai 
tirdzniecībai saskaņā ar tās noteikumiem. 
Paredzams, ka ievērojami samazināsies 
investīciju aktivitāte. Pat pirms 
pandēmijas, lai gan Savienībā bija 
novērojama investīciju attiecības pret IKP 
atveseļošana, tā joprojām nebija tik liela, 
kā varētu gaidīt spēcīgas atveseļošanas 
laikā, un nebija pietiekama, lai kompensētu 
nepietiekamo investīciju gadus pēc 
2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk ir tas, ka 
pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus, it īpaši zaļā kursa mērķus, un 
atbalstītu ātru, iekļaujošu, ilgtspējīgu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, 
galvenajam mērķim jābūt atbalstīt citādi 
sarežģīti finansējamus projektus, kas 
Eiropas iedzīvotājiem nodrošina 
ilgtermiņa vidiskos un sociālos 
ieguvumus, piemēram, kvalitatīvas 
ilglaicīgas darbvietas un publisko 
infrastruktūru. Tādēļ ir ļoti svarīgi noteikt 
un atbalstīt projektus, kas patiesi 
nodrošina šo pievienoto vērtību un 
kvalitāti, nevis balstīties galvenokārt uz 
tehniskiem aspektiem, tādiem kā sviras 
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efekts vai projekta īstenošanas ātrums un 
apmērs, kā arī novērst tirgus nepilnības un 
nepietiekami optimālas investīciju 
situācijas un mazinātu investīciju 
nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami 
samazinājusies. Paredzams, ka ES IKP 
2020. gadā saruks par aptuveni 7,5 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Pandēmijas uzliesmojums ir 
parādījis globālo piegādes ķēžu savstarpējo 
saistību un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības reaģēšanu 
ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami samazinājās. 
Paredzams, ka ES IKP 2020. gadā saruks 
par aptuveni 7,5 %, daudz vairāk nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis 
globālo piegādes ķēžu savstarpējo saistību 
un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, it īpaši attiecībā uz maziem un 
vidējiem uzņēmumiem ("MVU") un 
mikrouzņēmumiem, lai uzlabotu 
Savienības reaģēšanu ārkārtas situācijās, kā 
arī visas ekonomikas noturību, vienlaikus 
saglabājot tās atvērtību konkurencei un 
tirdzniecībai saskaņā ar tās noteikumiem. 
Paredzams, ka investīciju aktivitāte būs 
ievērojami samazinājusies. Pat pirms 
pandēmijas, lai gan Savienībā bija 
novērojama investīciju attiecības pret IKP 
atveseļošana, tā joprojām nebija tik liela, 
kā varētu gaidīt spēcīgas atveseļošanas 
laikā, un nebija pietiekama, lai kompensētu 
nepietiekamo investīciju gadus pēc 
2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk ir tas, ka 
pašreizējais investīciju līmenis un 
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izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami 
samazinājusies. Paredzams, ka ES IKP 
2020. gadā saruks par aptuveni 7,5 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Pandēmijas uzliesmojums ir 
parādījis globālo piegādes ķēžu savstarpējo 
saistību un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības reaģēšanu 
ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami samazinājās. 
Paredzams, ka ES IKP 2020. gadā saruks 
par aptuveni 7,5 %, daudz vairāk nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis 
globālo piegādes ķēžu savstarpējo saistību 
un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības reaģēšanu 
ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
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noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
ilgtspējīgu izaugsmi un uzturētu to, ņemot 
vērā klimata pārmaiņas, vides 
degradāciju, tehnoloģiskās pārmaiņas un 
globālo konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus, kas noteikti zaļajā kursā un 
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, un 
atbalstītu ātru, ilgtspējīgu, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami 

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami samazinājās. 
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samazinājusies. Paredzams, ka ES IKP 
2020. gadā saruks par aptuveni 7,5 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Pandēmijas uzliesmojums ir 
parādījis globālo piegādes ķēžu savstarpējo 
saistību un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības reaģēšanu 
ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt 
sabiedriskas nozīmes uzdevumus, 
piemēram, ilgtspējas vai iedzīvotāju 
novecošanas jomā. Tādējādi, lai sasniegtu 
Savienības politikas mērķus un atbalstītu 
ātru, iekļaujošu un veselīgu ekonomikas 
atveseļošanu, ir nepieciešams atbalsts, lai 
novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami 
optimālas investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Paredzams, ka ES IKP 2020. gadā saruks 
par aptuveni 7,5 %, daudz vairāk nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis 
globālo piegādes ķēžu savstarpējo saistību 
un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš — jo īpaši mazo un vidējo 
uzņēmumu ("MVU") gadījumā, lai 
uzlabotu Savienības reaģēšanu ārkārtas 
situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, MVU, 
un vajadzību risināt sabiedriskas nozīmes 
uzdevumus, piemēram, ilgtspējas vai 
iedzīvotāju novecošanas jomā. Tādējādi, 
lai sasniegtu Savienības politikas mērķus, 
jo īpaši divkāršo mērķi — paātrināt 
klimatisko un digitālo pārkārtošanos, un 
atbalstītu ātru, iekļaujošu un veselīgu 
ekonomikas atveseļošanu, ir nepieciešams 
atbalsts, lai novērstu tirgus nepilnības un 
nepietiekami optimālas investīciju 
situācijas un mazinātu investīciju 
nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Clotilde Armand

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami 
samazinājusies. Paredzams, ka ES IKP 
2020. gadā saruks par aptuveni 7,5 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Pandēmijas uzliesmojums ir 
parādījis globālo piegādes ķēžu savstarpējo 
saistību un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības reaģēšanu 
ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami samazinājās. 
Paredzams, ka ES IKP 2020. gadā saruks 
par aptuveni 8,3 %, daudz vairāk nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis 
globālo piegādes ķēžu savstarpējo saistību 
un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem, kā arī kritiskas 
infrastruktūras trūkumu. Šādas 
neaizsargātības ir jānovērš, lai uzlabotu 
Savienības reaģēšanu ārkārtas situācijās, kā 
arī visas ekonomikas noturību, vienlaikus 
saglabājot tās atvērtību konkurencei un 
tirdzniecībai saskaņā ar tās noteikumiem. 
Paredzams, ka investīciju aktivitāte būs 
ievērojami samazinājusies. Pat pirms 
pandēmijas, lai gan Savienībā bija 
novērojama investīciju attiecības pret IKP 
atveseļošana, tā joprojām nebija tik liela, 
kā varētu gaidīt spēcīgas atveseļošanas 
laikā, un nebija pietiekama, lai kompensētu 
nepietiekamo investīciju gadus pēc 
2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk ir tas, ka 
pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, 
nabadzības, ilgtspējas vai iedzīvotāju 
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veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

novecošanas jomā. Tādējādi, lai sasniegtu 
Savienības politikas mērķus un atbalstītu 
ātru, iekļaujošu un veselīgu ekonomikas 
atveseļošanu, ir nepieciešams atbalsts, lai 
novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami 
optimālas investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami 
samazinājusies. Paredzams, ka ES IKP 
2020. gadā saruks par aptuveni 7,5 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Pandēmijas uzliesmojums ir 
parādījis globālo piegādes ķēžu savstarpējo 
saistību un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības reaģēšanu 
ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami samazinājās. 
Paredzams, ka ES IKP 2020. gadā saruks 
par aptuveni 7,5 %, daudz vairāk nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis 
globālo piegādes ķēžu savstarpējo saistību 
un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības reaģēšanu 
ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
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pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus, it īpaši mērķi līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitralitāti, un atbalstītu 
ātru, iekļaujošu un veselīgu ekonomikas 
atveseļošanu, ir nepieciešams atbalsts, lai 
novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami 
optimālas investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami 
samazinājusies. Paredzams, ka ES IKP 
2020. gadā saruks par aptuveni 7,5 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Pandēmijas uzliesmojums ir 
parādījis globālo piegādes ķēžu savstarpējo 
saistību un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības 
reaģēšanu ārkārtas situācijās, kā arī visas 
ekonomikas noturību, vienlaikus 
saglabājot tās atvērtību konkurencei un 

(1) Valstu un reģionālie pārvietošanās 
ierobežojumi pēc Covid-19 pandēmijas 
rada lielu satricinājumu pasaules un 
Savienības ekonomikai. Ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami samazinājās. 
Paredzams, ka ES IKP 2020. gadā saruks 
par aptuveni 7,5 %, daudz vairāk nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis 
globālo piegādes ķēžu savstarpējo saistību 
un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz ārējās piegādes avotiem. 
Šādas neaizsargātības ir jānovērš, lai 
uzlabotu visas ekonomikas noturību pret 
nezināmiem apdraudējumiem. Paredzams, 
ka investīciju aktivitāte būs ievērojami 
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tirdzniecībai saskaņā ar tās noteikumiem. 
Paredzams, ka investīciju aktivitāte būs 
ievērojami samazinājusies. Pat pirms 
pandēmijas, lai gan Savienībā bija 
novērojama investīciju attiecības pret IKP 
atveseļošana, tā joprojām nebija tik liela, 
kā varētu gaidīt spēcīgas atveseļošanas 
laikā, un nebija pietiekama, lai kompensētu 
nepietiekamo investīciju gadus pēc 
2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk ir tas, ka 
pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

samazinājusies. Pat pirms pandēmijas, lai 
gan dalībvalstīs bija novērojama investīciju 
attiecības pret IKP atveseļošana, tā 
joprojām nebija tik liela, kā varētu gaidīt 
spēcīgas atveseļošanas laikā, un nebija 
pietiekama, lai kompensētu neefektīvu 
ieguldījumu gadus pēc 2009. gada krīzes 
un Eiropas Centrālās bankas ārkārtīgi 
piekāpīgo monetāro politiku. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai mazinātu 
paredzētās dalībvalstu ekonomikas 
lejupslīdes sekas, nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami 
samazinājusies. Paredzams, ka ES IKP 

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami samazinājās. 
Paredzams, ka ES IKP 2020. gadā saruks 
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2020. gadā saruks par aptuveni 7,5 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Pandēmijas uzliesmojums ir 
parādījis globālo piegādes ķēžu savstarpējo 
saistību un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības reaģēšanu 
ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

par aptuveni 7,5 %, daudz vairāk nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis 
globālo piegādes ķēžu savstarpējo saistību 
un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības reaģēšanu 
ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā, neradot 
negatīvu ietekmi uz mērķu sasniegšanu 
vienlīdzības jomā. Tādējādi, lai sasniegtu 
Savienības politikas mērķus un atbalstītu 
ātru, iekļaujošu un veselīgu ekonomikas 
atveseļošanu, ir nepieciešams atbalsts, lai 
novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami 
optimālas investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt
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Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami 
samazinājusies. Paredzams, ka ES IKP 
2020. gadā saruks par aptuveni 7,5 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Pandēmijas uzliesmojums ir 
parādījis globālo piegādes ķēžu 
savstarpējo saistību un atklājis dažas 
neaizsargātības, piemēram, stratēģisko 
nozaru pārmērīgu paļaušanos uz 
nediversificētiem ārējās piegādes avotiem. 
Šādas neaizsargātības ir jānovērš, lai 
uzlabotu Savienības reaģēšanu ārkārtas 
situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami 
samazinājusies. Paredzams, ka ES IKP 
2020. gadā saruks par aptuveni 7,5 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Pandēmijas uzliesmojumam ir 
negatīva ietekme uz globālo piegādes ķēžu 
savstarpējo saistību, un tas ir atklājis dažas 
neaizsargātības, piemēram, stratēģisko 
nozaru pārmērīgu paļaušanos uz 
nediversificētiem ārējās piegādes avotiem. 
Šādas neaizsargātības ir jānovērš, lai 
uzlabotu Savienības reaģēšanu ārkārtas 
situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un piešķirtu prioritāti ātrai, 
iekļaujošai un stabilai ekonomikas 
atveseļošanai, ir nepieciešams atbalsts, lai 
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nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami 
optimālas investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Novērtējumos ir uzsvērts, ka 
2014.–2020. gada daudzgadu finanšu 
shēmas ietvaros īstenoto finanšu 
instrumentu dažādība ir radījusi zināmu 
pārklāšanos to tvērumā. Šī dažādība ir arī 
radījusi sarežģījumus starpniekiem un 
galasaņēmējiem, kuri saskārušies ar 
atšķirīgiem atbalsttiesīguma un ziņošanas 
noteikumiem. Saderīgu noteikumu trūkuma 
rezultātā ir bijis arī grūtāk kombinēt 
vairākus Savienības fondus, lai gan šādas 
kombinācijas būtu bijušas izdevīgas, lai 
atbalstītu projektus, kam bija nepieciešams 
dažāda veida finansējums. Tāpēc būtu 
jāizveido vienots fonds — fonds 
InvestEU —, kas balstīts uz Investīciju 
plānā Eiropai izveidotā Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda (ESIF) pieredzi, lai 
panāktu efektīvāku darbības atbalstu 
galasaņēmējiem, integrējot un vienkāršojot 
finansējumu, ko piedāvā vienotajā budžeta 
garantijas shēmā, tādējādi uzlabojot 
Savienības atbalsta ietekmi un vienlaikus 
samazinot Savienības izmaksas, kas 
sedzamas no budžeta.

(2) Novērtējumos ir uzsvērts, ka 
2014.–2020. gada daudzgadu finanšu 
shēmas ietvaros īstenoto finanšu 
instrumentu dažādība ir radījusi zināmu 
pārklāšanos to tvērumā. Šī dažādība ir arī 
radījusi sarežģījumus starpniekiem un 
galasaņēmējiem, kuri saskārušies ar 
atšķirīgiem atbalsttiesīguma un ziņošanas 
noteikumiem. Saderīgu noteikumu trūkuma 
rezultātā ir bijis arī grūtāk kombinēt 
vairākus Savienības fondus, lai gan šādas 
kombinācijas būtu bijušas izdevīgas, lai 
atbalstītu projektus, kam bija nepieciešams 
dažāda veida finansējums. Tāpēc būtu 
jāizveido vienots fonds — fonds 
InvestEU —, kas balstīts uz Investīciju 
plānā Eiropai izveidotā Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda (ESIF) pieredzi, lai 
panāktu efektīvāku darbības atbalstu 
galasaņēmējiem, integrējot un vienkāršojot 
finansējumu, ko piedāvā vienotajā budžeta 
garantijas shēmā, tādējādi uzlabojot 
Savienības atbalsta ietekmi un vienlaikus 
samazinot Savienības izmaksas, kas 
sedzamas no budžeta. Pozitīva 
novērtējuma gadījumā "mantotais" 
portfelis var tikt apvienots ar InvestEU 
fondu, lai panāktu vēl lielāku efektivitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Novērtējumos ir uzsvērts, ka 
2014.–2020. gada daudzgadu finanšu 
shēmas ietvaros īstenoto finanšu 
instrumentu dažādība ir radījusi zināmu 
pārklāšanos to tvērumā. Šī dažādība ir arī 
radījusi sarežģījumus starpniekiem un 
galasaņēmējiem, kuri saskārušies ar 
atšķirīgiem atbalsttiesīguma un ziņošanas 
noteikumiem. Saderīgu noteikumu trūkuma 
rezultātā ir bijis arī grūtāk kombinēt 
vairākus Savienības fondus, lai gan šādas 
kombinācijas būtu bijušas izdevīgas, lai 
atbalstītu projektus, kam bija nepieciešams 
dažāda veida finansējums. Tāpēc būtu 
jāizveido vienots fonds — fonds 
InvestEU —, kas balstīts uz Investīciju 
plānā Eiropai izveidotā Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda (ESIF) pieredzi, lai 
panāktu efektīvāku darbības atbalstu 
galasaņēmējiem, integrējot un vienkāršojot 
finansējumu, ko piedāvā vienotajā budžeta 
garantijas shēmā, tādējādi uzlabojot 
Savienības atbalsta ietekmi un vienlaikus 
samazinot Savienības izmaksas, kas 
sedzamas no budžeta.

(2) Novērtējumos ir uzsvērts, ka 
2014.–2020. gada daudzgadu finanšu 
shēmas ietvaros īstenoto finanšu 
instrumentu dažādība ir radījusi zināmu 
pārklāšanos to tvērumā. Šī institucionālā 
neveiksme ir arī radījusi sarežģījumus 
starpniekiem un galasaņēmējiem, kuri 
saskārušies ar atšķirīgiem atbalsttiesīguma 
un ziņošanas noteikumiem. Saderīgu 
noteikumu trūkuma un pārmērīgas 
birokrātijas rezultātā ir bijis arī grūtāk 
kombinēt vairākus Savienības fondus, lai 
gan šādas kombinācijas būtu bijušas 
izdevīgas, lai atbalstītu projektus, kam bija 
nepieciešams dažāda veida finansējums. 
Tāpēc būtu jāizveido vienots fonds — 
fonds InvestEU —, kas balstīts uz 
Investīciju plānā Eiropai izveidotā Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) 
pieredzi, lai panāktu efektīvāku darbības 
atbalstu galasaņēmējiem, integrējot, 
vienkāršojot un uzraugot finansējumu, ko 
piedāvā vienotajā budžeta garantijas 
shēmā, tādējādi uzlabojot Eiropas nodokļu 
maksātāju atbalsta ietekmi un vienlaikus 
samazinot to izmaksas, kas sedzamas no 
budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 
un stimulētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi un nodarbinātību, pēdējo gadu 
laikā Savienība ir pieņēmusi vērienīgas 
stratēģijas, piemēram, šādas: "Eiropa 2020 
— stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei" (2010. gada 
3. marts), "Rīcības plāns kapitāla tirgu 
savienības izveidei" (2015. gada 
30. septembris), "jauna Eiropas darba 
kārtība kultūrai" (2018. gada 22. maijs), 
"Tīru enerģiju ikvienam Eiropā" 
(2016. gada 30. novembris), "Noslēgt 
aprites loku — ES rīcības plāns pārejai uz 
aprites ekonomiku" (2015. gada 
2. decembris), "Eiropas mazemisiju 
mobilitātes stratēģija" (2016. gada 
20. jūlijs), "Eiropas Aizsardzības rīcības 
plāns" (2016. gada 30. novembris), 
"Eiropas Aizsardzības fonda izveide" 
(2017. gada 7. jūnijs), "Kosmosa stratēģija 
Eiropai" (2016. gada 26. oktobris), "Iestāžu 
kopīgā proklamācija par Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru" (2017. gada 13. decembris), 
"Eiropas zaļais kurss" (2019. gada 
11. decembris), "Eiropas zaļā kursa 
investīciju plāns" (2020. gada 14. janvāris), 
"Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai" 
(2020. gada 14. janvāris), "Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģija", 
"Datu stratēģija" un paziņojums par 
mākslīgo intelektu (2020. gada 
19. februāris), "Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija" (2020. gada 10. marts) un 
"MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai 
Eiropai" (2020. gada 10. marts). Fondam 
InvestEU būtu jāizmanto un jāpastiprina 
sinerģija starp minētajām savstarpēji 
pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 
atbalstu investīcijām un piekļuvi 
finansējumam.

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 
un stimulētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi un nodarbinātību, pēdējo gadu 
laikā Savienība ir pieņēmusi vērienīgas 
stratēģijas un tiesību aktus, piemēram, 
šādas: "Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei" 
(2010. gada 3. marts), "Rīcības plāns 
kapitāla tirgu savienības izveidei" 
(2015. gada 30. septembris), "jauna 
Eiropas darba kārtība kultūrai" (2018. gada 
22. maijs), "Tīru enerģiju ikvienam Eiropā" 
(2016. gada 30. novembris), "Noslēgt 
aprites loku — ES rīcības plāns pārejai uz 
aprites ekonomiku" (2015. gada 
2. decembris), "Eiropas mazemisiju 
mobilitātes stratēģija" (2016. gada 
20. jūlijs), "Eiropas Aizsardzības rīcības 
plāns" (2016. gada 30. novembris), 
"Eiropas Aizsardzības fonda izveide" 
(2017. gada 7. jūnijs), "Kosmosa stratēģija 
Eiropai" (2016. gada 26. oktobris), "Iestāžu 
kopīgā proklamācija par Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru" (2017. gada 13. decembris), 
ilgtermiņa stratēģija 2050. gadam "Tīru 
planētu — visiem!" (2018. gada 
28. novembris), "Eiropas zaļais kurss" 
(2019. gada 11. decembris), "Eiropas zaļā 
kursa investīciju plāns" (2020. gada 
14. janvāris), "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai" (2020. gada 14. janvāris), 
"Eiropas digitālās nākotnes veidošanas 
stratēģija", "Datu stratēģija" un paziņojums 
par mākslīgo intelektu (2020. gada 
19. februāris), Eiropas Klimata akts 
(2020. gada 4. marts), "Jauna Eiropas 
industriālā stratēģija" (2020. gada 
10. marts), "MVU stratēģija ilgtspējīgai un 
digitālai Eiropai" (2020. gada 10. marts), 
ES Biodaudzveidības stratēģija 
2030. gadam (2020. gada 20. maijs) un 
Regula par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 
ieguldījumu veicināšanai (2020. gada 
jūnijs), kā arī Savienība 2020. gada 
trešajā ceturksnī ierosinās stratēģiju 
"Renovācijas vilnis". Fondam InvestEU 
būtu jāizmanto un jāpastiprina sinerģija 
starp minētajām savstarpēji 
pastiprinošajām stratēģijām un jāveicina 
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tiesību aktu īstenošana, sniedzot atbalstu 
investīcijām un piekļuvi finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 
un stimulētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi un nodarbinātību, pēdējo gadu 
laikā Savienība ir pieņēmusi vērienīgas 
stratēģijas, piemēram, šādas: "Eiropa 2020 
— stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei" (2010. gada 
3. marts), "Rīcības plāns kapitāla tirgu 
savienības izveidei" (2015. gada 
30. septembris), "jauna Eiropas darba 
kārtība kultūrai" (2018. gada 22. maijs), 
"Tīru enerģiju ikvienam Eiropā" 
(2016. gada 30. novembris), "Noslēgt 
aprites loku — ES rīcības plāns pārejai uz 
aprites ekonomiku" (2015. gada 
2. decembris), "Eiropas mazemisiju 
mobilitātes stratēģija" (2016. gada 
20. jūlijs), "Eiropas Aizsardzības rīcības 
plāns" (2016. gada 30. novembris), 
"Eiropas Aizsardzības fonda izveide" 
(2017. gada 7. jūnijs), "Kosmosa stratēģija 
Eiropai" (2016. gada 26. oktobris), "Iestāžu 
kopīgā proklamācija par Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru" (2017. gada 13. decembris), 
"Eiropas zaļais kurss" (2019. gada 
11. decembris), "Eiropas zaļā kursa 
investīciju plāns" (2020. gada 14. janvāris), 
"Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai" 
(2020. gada 14. janvāris), "Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģija", 
"Datu stratēģija" un paziņojums par 
mākslīgo intelektu (2020. gada 
19. februāris), "Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija" (2020. gada 10. marts) un 

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 
un stimulētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi un nodarbinātību, pēdējo gadu 
laikā Savienība ir pieņēmusi vērienīgas 
stratēģijas, piemēram, šādas: "Eiropa 2020 
— stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei" (2010. gada 
3. marts), "Rīcības plāns kapitāla tirgu 
savienības izveidei" (2015. gada 
30. septembris), "jauna Eiropas darba 
kārtība kultūrai" (2018. gada 22. maijs), 
Digitālās izglītības rīcības plāns 2018.–
2020. gadam, "Eiropas digitālās nākotnes 
veidošana", "Eiropas izglītības telpa", 
"Tīru enerģiju ikvienam Eiropā" 
(2016. gada 30. novembris), "Noslēgt 
aprites loku — ES rīcības plāns pārejai uz 
aprites ekonomiku" (2015. gada 
2. decembris), "Eiropas mazemisiju 
mobilitātes stratēģija" (2016. gada 
20. jūlijs), "Eiropas Aizsardzības rīcības 
plāns" (2016. gada 30. novembris), 
"Eiropas Aizsardzības fonda izveide" 
(2017. gada 7. jūnijs), "Kosmosa stratēģija 
Eiropai" (2016. gada 26. oktobris), "Iestāžu 
kopīgā proklamācija par Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru" (2017. gada 13. decembris), 
"Eiropas zaļais kurss" (2019. gada 
11. decembris), "Eiropas zaļā kursa 
investīciju plāns" (2020. gada 14. janvāris), 
"Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai" 
(2020. gada 14. janvāris), "Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģija", 
"Datu stratēģija" un paziņojums par 



PE657.232v01-00 20/361 AM\1212517LV.docx

LV

"MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai 
Eiropai" (2020. gada 10. marts). Fondam 
InvestEU būtu jāizmanto un jāpastiprina 
sinerģija starp minētajām savstarpēji 
pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 
atbalstu investīcijām un piekļuvi 
finansējumam.

mākslīgo intelektu (2020. gada 
19. februāris), "Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija" (2020. gada 10. marts) un 
"MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai 
Eiropai" (2020. gada 10. marts). Fondam 
InvestEU būtu jāizmanto un jāpastiprina 
sinerģija starp minētajām savstarpēji 
pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 
atbalstu investīcijām un piekļuvi 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 
un stimulētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi un nodarbinātību, pēdējo gadu 
laikā Savienība ir pieņēmusi vērienīgas 
stratēģijas, piemēram, šādas: "Eiropa 2020 
— stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei" (2010. gada 
3. marts), "Rīcības plāns kapitāla tirgu 
savienības izveidei" (2015. gada 
30. septembris), "jauna Eiropas darba 
kārtība kultūrai" (2018. gada 22. maijs), 
"Tīru enerģiju ikvienam Eiropā" 
(2016. gada 30. novembris), "Noslēgt 
aprites loku — ES rīcības plāns pārejai uz 
aprites ekonomiku" (2015. gada 
2. decembris), "Eiropas mazemisiju 
mobilitātes stratēģija" (2016. gada 
20. jūlijs), "Eiropas Aizsardzības rīcības 
plāns" (2016. gada 30. novembris), 
"Eiropas Aizsardzības fonda izveide" 
(2017. gada 7. jūnijs), "Kosmosa stratēģija 
Eiropai" (2016. gada 26. oktobris), "Iestāžu 
kopīgā proklamācija par Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru" (2017. gada 13. decembris), 
"Eiropas zaļais kurss" (2019. gada 

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 
un stimulētu taisnīgu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi un kvalitatīvu 
nodarbinātību, pēdējo gadu laikā Savienība 
ir pieņēmusi vērienīgas stratēģijas, 
piemēram, šādas: "Eiropa 2020 — 
stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei" (2010. gada 
3. marts), "Rīcības plāns kapitāla tirgu 
savienības izveidei" (2015. gada 
30. septembris), "jauna Eiropas darba 
kārtība kultūrai" (2018. gada 22. maijs), 
"Tīru enerģiju ikvienam Eiropā" 
(2016. gada 30. novembris), "Noslēgt 
aprites loku — ES rīcības plāns pārejai uz 
aprites ekonomiku" (2015. gada 
2. decembris), "Eiropas mazemisiju 
mobilitātes stratēģija" (2016. gada 
20. jūlijs), "Eiropas Aizsardzības rīcības 
plāns" (2016. gada 30. novembris), 
"Eiropas Aizsardzības fonda izveide" 
(2017. gada 7. jūnijs), "Kosmosa stratēģija 
Eiropai" (2016. gada 26. oktobris), "Iestāžu 
kopīgā proklamācija par Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru" (2017. gada 13. decembris), 
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11. decembris), "Eiropas zaļā kursa 
investīciju plāns" (2020. gada 14. janvāris), 
"Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai" 
(2020. gada 14. janvāris), "Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģija", 
"Datu stratēģija" un paziņojums par 
mākslīgo intelektu (2020. gada 
19. februāris), "Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija" (2020. gada 10. marts) un 
"MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai 
Eiropai" (2020. gada 10. marts). Fondam 
InvestEU būtu jāizmanto un jāpastiprina 
sinerģija starp minētajām savstarpēji 
pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 
atbalstu investīcijām un piekļuvi 
finansējumam.

"Eiropas zaļais kurss" (2019. gada 
11. decembris), "Eiropas zaļā kursa 
investīciju plāns" (2020. gada 14. janvāris), 
"Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai" 
(2020. gada 14. janvāris), "Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģija", 
"Datu stratēģija" un paziņojums par 
mākslīgo intelektu (2020. gada 
19. februāris), "Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija" (2020. gada 10. marts) un 
"MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai 
Eiropai" (2020. gada 10. marts). Fondam 
InvestEU būtu jāizmanto un jāpastiprina 
sinerģija starp minētajām savstarpēji 
pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 
atbalstu investīcijām un piekļuvi 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 
un stimulētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi un nodarbinātību, pēdējo gadu 
laikā Savienība ir pieņēmusi vērienīgas 
stratēģijas, piemēram, šādas: "Eiropa 2020 
— stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei" (2010. gada 
3. marts), "Rīcības plāns kapitāla tirgu 
savienības izveidei" (2015. gada 
30. septembris), "jauna Eiropas darba 
kārtība kultūrai" (2018. gada 22. maijs), 
"Tīru enerģiju ikvienam Eiropā" 
(2016. gada 30. novembris), "Noslēgt 
aprites loku — ES rīcības plāns pārejai uz 
aprites ekonomiku" (2015. gada 
2. decembris), "Eiropas mazemisiju 
mobilitātes stratēģija" (2016. gada 
20. jūlijs), "Eiropas Aizsardzības rīcības 
plāns" (2016. gada 30. novembris), 

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 
un stimulētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi un nodarbinātību, pēdējo gadu 
laikā Savienība ir pieņēmusi virkni 
stratēģiju, piemēram, šādas: "Eiropa 2020 
— stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei" (2010. gada 
3. marts), "Rīcības plāns kapitāla tirgu 
savienības izveidei" (2015. gada 
30. septembris), "jauna Eiropas darba 
kārtība kultūrai" (2018. gada 22. maijs), 
"Tīru enerģiju ikvienam Eiropā" 
(2016. gada 30. novembris), "Noslēgt 
aprites loku — ES rīcības plāns pārejai uz 
aprites ekonomiku" (2015. gada 
2. decembris), "Eiropas mazemisiju 
mobilitātes stratēģija" (2016. gada 
20. jūlijs), "Eiropas Aizsardzības rīcības 
plāns" (2016. gada 30. novembris), 



PE657.232v01-00 22/361 AM\1212517LV.docx

LV

"Eiropas Aizsardzības fonda izveide" 
(2017. gada 7. jūnijs), "Kosmosa stratēģija 
Eiropai" (2016. gada 26. oktobris), "Iestāžu 
kopīgā proklamācija par Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru" (2017. gada 13. decembris), 
"Eiropas zaļais kurss" (2019. gada 
11. decembris), "Eiropas zaļā kursa 
investīciju plāns" (2020. gada 14. janvāris), 
"Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai" 
(2020. gada 14. janvāris), "Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģija", 
"Datu stratēģija" un paziņojums par 
mākslīgo intelektu (2020. gada 
19. februāris), "Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija" (2020. gada 10. marts) un 
"MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai 
Eiropai" (2020. gada 10. marts). Fondam 
InvestEU būtu jāizmanto un jāpastiprina 
sinerģija starp minētajām savstarpēji 
pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 
atbalstu investīcijām un piekļuvi 
finansējumam.

"Eiropas Aizsardzības fonda izveide" 
(2017. gada 7. jūnijs), "Kosmosa stratēģija 
Eiropai" (2016. gada 26. oktobris), "Iestāžu 
kopīgā proklamācija par Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru" (2017. gada 13. decembris), 
"Eiropas zaļais kurss" (2019. gada 
11. decembris), "Eiropas zaļā kursa 
investīciju plāns" (2020. gada 14. janvāris), 
"Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai" 
(2020. gada 14. janvāris), "Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģija", 
"Datu stratēģija" un paziņojums par 
mākslīgo intelektu (2020. gada 
19. februāris), "Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija" (2020. gada 10. marts) un 
"MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai 
Eiropai" (2020. gada 10. marts). Fondam 
InvestEU būtu jāizmanto un jāpastiprina 
sinerģija starp minētajām savstarpēji 
pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 
atbalstu investīcijām un piekļuvi 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir satvars valsts reformu prioritāšu 
apzināšanai un to īstenošanas uzraudzībai. 
Dalībvalstis, attiecīgā gadījumā 
sadarbojoties ar vietējām un reģionālajām 
iestādēm, izstrādā savas valsts daudzgadu 
investīciju stratēģijas minēto reformu 
prioritāšu atbalstam. Minētās stratēģijas 
būtu jāiesniedz kopā ar ikgadējām valsts 
reformu programmām, lai iezīmētu un 
koordinētu prioritāros investīciju projektus, 
kas atbalstāmi ar valsts finansējumu, 
Savienības finansējumu vai abiem 

(4) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir satvars valsts reformu prioritāšu 
apzināšanai un to īstenošanas uzraudzībai. 
Dalībvalstis, attiecīgā gadījumā 
sadarbojoties ar vietējām un reģionālajām 
iestādēm, izstrādā savas valsts daudzgadu 
investīciju stratēģijas minēto reformu 
prioritāšu atbalstam. Minētās stratēģijas 
būtu jāiesniedz kopā ar ikgadējām valsts 
reformu programmām, lai iezīmētu un 
koordinētu prioritāros investīciju projektus, 
kas atbalstāmi ar valsts finansējumu, 
Savienības finansējumu vai abiem 
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finansējuma veidiem. Šajās stratēģijās būtu 
jānodrošina, lai Savienības finansējumu 
izmantotu saskaņoti un lai maksimāli 
palielinātu pievienoto vērtību finansiālajam 
atbalstam, ko saņemtu jo īpaši no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem, 
Atveseļošanas un noturības mehānisma un 
programmas InvestEU.

finansējuma veidiem. Komisijai un 
dalībvalstīm būtu labāk jāsadarbojas 
Eiropas pusgada ieteikumu īstenošanas 
gaitā, lai veicinātu ES līmenī noteikto 
mērķu sasniegšanu, kā to savā Īpašajā 
ziņojumā Nr. 16/2020 ir ieteikumi Eiropas 
Revīzijas palāta. Šajās stratēģijās būtu 
jānodrošina, lai Savienības finansējumu 
izmantotu saskaņoti un lai maksimāli 
palielinātu pievienoto vērtību finansiālajam 
atbalstam, ko saņemtu jo īpaši no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem, 
Atveseļošanas un noturības mehānisma un 
programmas InvestEU.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Saskaņā ar LESD 8. pantu, kas 
paredz visās darbībās novērst 
nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem 
un sekmēt vienlīdzību, InvestEU būtu 
jāpalīdz īstenot Savienības rīcībpolitika 
dzimumu līdztiesības jomā, kā arī jāpalīdz 
atbalstīt un veicināt sieviešu iespējas. It 
īpaši ņemot vērā ekonomikas 
satricinājuma intensitāti pēc Covid-19 
krīzes, kam tiek prognozēta nesamērīga 
ietekme uz sievietēm, tostarp saistībā ar 
darbvietu zudumu un neapmaksāto 
aprūpes slogu, InvestEU programmas 
īstenošanā būtu jāpiemēro dzimumu 
līdztiesības aspekta iekļaušanas princips, 
kā arī jāievēro dzimumu līdztiesības 
princips budžeta plānošanā atbilstīgi 
2020. gada 5. marta Eiropas dzimumu 
līdztiesības stratēģijai 2020.–2025. gadam. 
Attiecīgie izdevumi būtu pienācīgi 
jāuzrauga atbilstīgi dzimumu līdztiesības 
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principiem, nosakot rādītājus un 
uzraudzības, ziņošanas un izvērtēšanas 
laikā vācot pēc dzimuma sadalītus datus, 
lai precīzi novērtētu programmas ietekmi 
uz dzimumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Clotilde Armand

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences 
uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences un 
kohēzijas uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
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nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos. Fondam InvestEU būtu 
jānodrošina piešķirtā finansējuma ātra 
izmaksa galasaņēmējiem, lai mazinātu 
likviditātes trūkumu visvairāk skartajos 
reģionos un lai nodrošinātu steidzami 
nepieciešamos resursus uzņēmumiem, kas 
citādi būs spiesti ievērojami samazināt 
darbinieku skaitu vai tiks pakļauti 
bankrota riskam.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences 
uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences un 
kohēzijas uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu riska 
dalīšanas un pašu kapitāla instrumentu 
izmantošanai, kurus attiecīgi atbalsta ar 
Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Parāda shēmas no 
regulējuma būtu jāizslēdz un jāaizliedz, 
lai mazinātu dalībvalstu pārmērīgu 
paļaušanos uz parāda instrumentiem. 
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nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

Fondam InvestEU vajadzētu būt balstītam 
piedāvājumā un vienlaikus tam vajadzētu 
koncentrēties uz stratēģisku ilgtermiņa 
ieguvumu nodrošināšanu galvenajās 
Savienības politikas jomās, kuras citādi 
netiktu finansētas vai tiktu finansētas 
nepietiekami, un tādējādi veicināt 
Savienības politikas mērķu sasniegšanu. 
Atbalstam no fonda InvestEU būtu jāaptver 
konkrētas nozares un reģioni, bet būtu 
jāizvairās no pārmērīgas nozaru vai 
ģeogrāfiskās koncentrācijas un tādu 
projektu finansēšanas, kuru īstenošanā 
dominē trešās valstis un trešo valstu 
valstspiederīgie, kā arī būtu jāatvieglo 
piekļuve projektiem, ko veido 
partnervienības vairākos ES reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences 
uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences, 
kohēzijas un noturības uzlabošana, tostarp 
inovācijas un digitalizācijas jomās, resursu 
efektīva izmantošana saskaņā ar aprites 
ekonomikas principiem, Savienības 
ekonomikas izaugsmes ilgtspēja un 
iekļautība un Savienības kapitāla tirgu 
sociālā noturība un integrācija, tostarp 
izmantojot risinājumus Savienības kapitāla 
tirgu sadrumstalotības novēršanai un 
Savienības uzņēmumu finansējuma avotu 
dažādošanai. Tālab fondam InvestEU būtu 
jāatbalsta projekti, kuri ir tehniski un 
ekonomiski dzīvotspējīgi, nodrošinot 
sistēmu tādu parāda, riska dalīšanas un 
pašu kapitāla instrumentu izmantošanai, 
kurus attiecīgi atbalsta ar Savienības 
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īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

budžeta garantiju un īstenošanas partneru 
finansiālajiem ieguldījumiem. Fondam 
InvestEU vajadzētu būt balstītam 
pieprasījumā un vienlaikus tam vajadzētu 
koncentrēties uz stratēģisku ilgtermiņa 
ieguvumu nodrošināšanu galvenajās 
Savienības politikas jomās, kuras citādi 
netiktu finansētas vai tiktu finansētas 
nepietiekami, un tādējādi veicināt 
Savienības politikas mērķu sasniegšanu. 
Atbalstam no fonda InvestEU būtu jāaptver 
dažādas nozares un reģioni, bet būtu 
jāizvairās no pārmērīgas nozaru vai 
ģeogrāfiskās koncentrācijas, un būtu 
jāatvieglo piekļuve projektiem, ko veido 
partnervienības, kā arī projektiem, kas 
veicina tīklu, klasteru un digitālās 
inovācijas centru attīstību visos ES 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences 
uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās konverģences 
un kohēzijas uzlabošana, tostarp inovācijas 
un digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
taisnīgas izaugsmes ilgtspēja un iekļautība, 
zaļā pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku un Savienības kapitāla tirgu 
sociālā noturība un integrācija, tostarp 
izmantojot risinājumus Savienības kapitāla 
tirgu sadrumstalotības novēršanai un 
Savienības uzņēmumu finansējuma avotu 
dažādošanai. Tālab fondam InvestEU būtu 
jāatbalsta projekti, kuri ir tehniski un 
ekonomiski dzīvotspējīgi, nodrošinot 
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instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

sistēmu tādu parāda, riska dalīšanas un 
pašu kapitāla instrumentu izmantošanai, 
kurus attiecīgi atbalsta ar Savienības 
budžeta garantiju un īstenošanas partneru 
finansiālajiem ieguldījumiem. Fondam 
InvestEU vajadzētu būt balstītam 
pieprasījumā un vienlaikus tam vajadzētu 
koncentrēties uz stratēģisku ilgtermiņa 
ieguvumu nodrošināšanu galvenajās 
Savienības politikas jomās, kuras citādi 
netiktu finansētas vai tiktu finansētas 
nepietiekami, un tādējādi veicināt 
Savienības politikas mērķu sasniegšanu. 
Atbalstam no fonda InvestEU būtu jāaptver 
dažādas nozares un reģioni, bet būtu 
jāizvairās no pārmērīgas nozaru vai 
ģeogrāfiskās koncentrācijas, un būtu 
jāatvieglo piekļuve projektiem, ko veido 
partnervienības vairākos ES reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences 
uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības starptautiskās konkurētspējas, 
enerģētiskās neatkarības un 
sociālekonomiskās konverģences un 
kohēzijas uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 



AM\1212517LV.docx 29/361 PE657.232v01-00

LV

instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas un 
nevajadzētu radīt ietekmi uz reģioniem 
paredzētām programmām, kā arī būtu 
jāatvieglo piekļuve projektiem, ko veido 
partnervienības vairākos ES reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences 
uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences, 
kohēzijas un ilgtermiņa ekonomiskās 
izaugsmes uzlabošana, tostarp inovācijas 
un digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
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parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības ar lielu izaugsmes 
potenciālu stratēģiskās pamatnozarēs 
visos ES reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences 
uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences un 
kohēzijas uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
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dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas, pašu kapitāla un 
kvazikapitāla (tādu kā hibrīdi parāda 
instrumenti, pakārtotais parāds vai 
konvertējams kapitāls) instrumentu 
izmantošanai, kurus attiecīgi atbalsta ar 
Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

Or. en

Pamatojums

Šādu pieeju ir izmantojuši arī referenti, kas veica darbu saistībā ar maksātspējas atbalsta 
tiesību aktu.

Grozījums Nr. 58
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences 
uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences un 
kohēzijas uzlabošana, pamanāmas 
darbības reālās ekonomikas veicināšanai, 
piemēram, jaunu darbvietu radīšana, 
tostarp inovācijas un digitalizācijas jomās, 
resursu efektīva izmantošana saskaņā ar 
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Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

aprites ekonomikas principiem, Savienības 
ekonomikas izaugsmes ilgtspēja un 
iekļautība un Savienības kapitāla tirgu 
sociālā noturība un integrācija, tostarp 
izmantojot risinājumus Savienības kapitāla 
tirgu sadrumstalotības novēršanai un 
Savienības uzņēmumu finansējuma avotu 
dažādošanai. Tālab fondam InvestEU būtu 
jāatbalsta projekti, kuri ir tehniski un 
ekonomiski dzīvotspējīgi, nodrošinot 
sistēmu tādu parāda, riska dalīšanas un 
pašu kapitāla instrumentu izmantošanai, 
kurus attiecīgi atbalsta ar Savienības 
budžeta garantiju un īstenošanas partneru 
finansiālajiem ieguldījumiem. Fondam 
InvestEU vajadzētu būt balstītam 
pieprasījumā un vienlaikus tam vajadzētu 
koncentrēties uz stratēģisku ilgtermiņa 
ieguvumu nodrošināšanu galvenajās 
Savienības politikas jomās, kuras citādi 
netiktu finansētas vai tiktu finansētas 
nepietiekami, un tādējādi veicināt 
Savienības politikas mērķu sasniegšanu. 
Atbalstam no fonda InvestEU būtu jāaptver 
dažādas nozares un reģioni, bet būtu 
jāizvairās no pārmērīgas nozaru vai 
ģeogrāfiskās koncentrācijas, un būtu 
jāatvieglo piekļuve projektiem, ko veido 
partnervienības vairākos ES reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences 
uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences un 
kohēzijas uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
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izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā un vidiskā 
noturība un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences 
uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences un 
kohēzijas uzlabošana, tostarp inovācijas, 
izglītības un digitalizācijas jomās, resursu 
efektīva izmantošana saskaņā ar aprites 
ekonomikas principiem, Savienības 
ekonomikas izaugsmes ilgtspēja un 
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Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, 
un būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

iekļautība un Savienības kapitāla tirgu 
sociālā noturība un integrācija, tostarp 
izmantojot risinājumus Savienības kapitāla 
tirgu sadrumstalotības novēršanai un 
Savienības uzņēmumu finansējuma avotu 
dažādošanai. Tālab fondam InvestEU būtu 
jāatbalsta projekti, kuri ir tehniski un 
ekonomiski dzīvotspējīgi, nodrošinot 
sistēmu tādu parāda, riska dalīšanas un 
pašu kapitāla instrumentu izmantošanai, 
kurus attiecīgi atbalsta ar Savienības 
budžeta garantiju un īstenošanas partneru 
finansiālajiem ieguldījumiem. Fondam 
InvestEU vajadzētu būt balstītam 
pieprasījumā un vienlaikus tam vajadzētu 
koncentrēties uz stratēģisku ilgtermiņa 
ieguvumu nodrošināšanu galvenajās 
Savienības politikas jomās, kuras citādi 
netiktu finansētas vai tiktu finansētas 
nepietiekami, un tādējādi veicināt 
Savienības politikas mērķu sasniegšanu. 
Atbalstam no fonda InvestEU būtu jāaptver 
dažādas nozares un reģioni, bet būtu 
jātiecas panākt līdzsvarotu nozaru vai 
ģeogrāfisko tvērumu ES līmenī, kā arī 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences 
uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un augšupējas 
sociālekonomiskās konverģences un 
kohēzijas uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
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Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences 
uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences un 
kohēzijas uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
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un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības ES reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences 
uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences un 
kohēzijas uzlabošana, tostarp inovācijas un 
digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
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un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un ekonomiski 
dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu tādu 
parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla 
instrumentu izmantošanai, kurus attiecīgi 
atbalsta ar Savienības budžeta garantiju un 
īstenošanas partneru finansiālajiem 
ieguldījumiem. Fondam InvestEU 
vajadzētu būt balstītam pieprasījumā un 
vienlaikus tam vajadzētu koncentrēties uz 
stratēģisku ilgtermiņa ieguvumu 
nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāveicina tādu projektu īstenošana, 
ko veido partnervienības vairākos ES 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Erik Bergkvist

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Būtu jānodrošina investīcijas, kas 
palielina produktivitāti un nodrošina 
ģeogrāfisko un sociālo kohēziju, it īpaši 
mazo un vidējo uzņēmumu līmenī, 
tādējādi sekmējot taisnīgu pārkārtošanos 
un vienlaikus stiprinot mūsu ekonomiku 
vēl nepieredzētas krīzes situācijā, novēršot 
nabadzību, nodrošinot jaunas darbvietas 
zudušo vietā, kā arī nevienu personu un 
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paaudzi neatstājot novārtā.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, 
gan kultūras vērtību no intelektuālā 
īpašuma un individuālā radošuma. Tomēr 
Covid-19 krīzes laikā ieviestajiem sociālo 
kontaktu ierobežojumiem bija ļoti 
negatīva ekonomiskā ietekme uz šīm 
nozarēm. Turklāt minēto nozaru aktīvu 
nemateriālais raksturs ierobežo šo nozaru 
MVU un organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi finansējumam. 
Kultūras un radošās nozares, 
audiovizuālā nozare un plašsaziņas 
līdzekļu nozare ir būtiskas mūsu kultūras 
daudzveidībai un demokrātijai digitālajā 
laikmetā un ir mūsu suverenitātes un 
autonomijas neatņemama daļa, un 
stratēģiskās investīcijas audiovizuālajā un 
plašsaziņas līdzekļu saturā un tehnoloģijā 
noteiks ilgtermiņa spēju radīt un izplatīt 
saturu plašai auditorijai pāri valstu 
robežām.

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
toksiskās progresīvās programmas 
rādītājas. Tāpēc programmai InvestEU 
vajadzētu atvieglot kultūras un radošo 
nozaru MVU un organizāciju piekļuvi 
finansējumam tikai tādā gadījumā, ja tie 
veicina Eiropas kultūru.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Sabine Verheyen
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Kultūras un izglītības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm. 
Turklāt minēto nozaru aktīvu nemateriālais 
raksturs ierobežo šo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi finansējumam. 
Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir mūsu 
suverenitātes un autonomijas neatņemama 
daļa, un stratēģiskās investīcijas 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu 
saturā un tehnoloģijā noteiks ilgtermiņa 
spēju radīt un izplatīt saturu plašai 
auditorijai pāri valstu robežām.

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kurām var būt svarīga nozīme 
ilgtspējīgas atveseļošanas nodrošināšanā 
un kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme, kas var radīt 
ilgtermiņa strukturālus traucējumus 
attiecībā uz šo nozaru iespēju piekļūt 
Kultūras un radošo nozaru garantiju 
mehānismam vai sarežģītiem finanšu 
instrumentiem. Turklāt minēto nozaru 
aktīvu nemateriālais raksturs ierobežo šo 
nozaru MVU un organizāciju piekļuvi 
privātam finansējumam, kas ir būtisks, lai 
varētu veikt investīcijas, izvērsties un 
konkurēt starptautiskā līmenī. Tāpēc 
programmai InvestEU vajadzētu arī 
turpmāk atvieglot kultūras un radošo 
nozaru MVU un organizāciju piekļuvi 
finansējumam. Kultūras un radošās 
nozares, audiovizuālā nozare un 
plašsaziņas līdzekļu nozare ir būtiskas 
mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātisku un saliedētu sabiedrību 
veidošanai digitālajā laikmetā un ir mūsu 
suverenitātes un autonomijas neatņemama 
daļa, un stratēģiskās investīcijas 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu 
saturā un tehnoloģijā noteiks nozaru 
konkurētspēju un ilgtermiņa spēju radīt un 
izplatīt kvalitatīvu saturu plašai auditorijai 
pāri valstu robežām, ievērojot plurālismu 
un runas brīvību.

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm. 
Turklāt minēto nozaru aktīvu nemateriālais 
raksturs ierobežo šo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi finansējumam. 
Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir mūsu 
suverenitātes un autonomijas neatņemama 
daļa, un stratēģiskās investīcijas 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu 
saturā un tehnoloģijā noteiks ilgtermiņa 
spēju radīt un izplatīt saturu plašai 
auditorijai pāri valstu robežām.

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm. 
Turklāt minēto nozaru aktīvu nemateriālais 
raksturs ierobežo šo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi finansējumam. 
Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir mūsu 
suverenitātes un autonomijas neatņemama 
daļa, un stratēģiskās investīcijas 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu 
saturā un tehnoloģijā noteiks ilgtermiņa 
spēju radīt un izplatīt saturu plašai 
auditorijai pāri valstu robežām. ES 
finansējuma izmantošanas iespēju 
nodrošināšanai būtu jānotiek, izstrādājot 
konkurences politiku, kas nodrošina, ka 
lielas starptautiskās digitālās platformas, 
kas ir guvušas labumu no Covid-19 
pandēmijas, nediskriminētu Eiropas 
saturu un mazākus neatkarīgus 
dalībniekus licencēšanas nosacījumu 
ziņā.

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm. 
Turklāt minēto nozaru aktīvu nemateriālais 
raksturs ierobežo šo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi finansējumam. 
Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir mūsu 
suverenitātes un autonomijas neatņemama 
daļa, un stratēģiskās investīcijas 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu 
saturā un tehnoloģijā noteiks ilgtermiņa 
spēju radīt un izplatīt saturu plašai 
auditorijai pāri valstu robežām.

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm. 
Turklāt minēto nozaru aktīvu nemateriālais 
raksturs ierobežo šo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Ietekme uz kultūras 
un radošajām nozarēm bija īpaši smaga 
mazāk attīstītajās valstīs un reģionos, 
tādēļ nepieciešams lielāks ES līmeņa 
atbalsts. Tāpēc programmai InvestEU 
vajadzētu arī turpmāk atvieglot kultūras un 
radošo nozaru MVU un organizāciju 
piekļuvi finansējumam. Kultūras un 
radošās nozares, audiovizuālā nozare un 
plašsaziņas līdzekļu nozare ir būtiskas 
mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir mūsu 
suverenitātes un autonomijas neatņemama 
daļa, un stratēģiskās investīcijas 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu 
saturā un tehnoloģijā noteiks ilgtermiņa 
spēju radīt un izplatīt saturu plašai 
auditorijai pāri valstu robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm. 
Turklāt minēto nozaru aktīvu nemateriālais 
raksturs ierobežo šo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi finansējumam. 
Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir mūsu 
suverenitātes un autonomijas neatņemama 
daļa, un stratēģiskās investīcijas 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu 
saturā un tehnoloģijā noteiks ilgtermiņa 
spēju radīt un izplatīt saturu plašai 
auditorijai pāri valstu robežām.

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm un 
tajās strādājošajiem. Turklāt minēto 
nozaru aktīvu nemateriālais raksturs 
ierobežo šo nozaru MVU un organizāciju 
piekļuvi privātam finansējumam, kas ir 
būtisks, lai varētu veikt investīcijas, 
izvērsties un konkurēt starptautiskā līmenī. 
Tāpēc programmai InvestEU vajadzētu arī 
turpmāk atvieglot kultūras un radošo 
nozaru MVU un organizāciju piekļuvi 
finansējumam, kā arī saglabāt un 
aizsargāt šajās nozarēs strādājošos. 
Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare, cita 
starpā darbaspēka specifikas dēļ, ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir mūsu 
suverenitātes un autonomijas neatņemama 
daļa, un stratēģiskās investīcijas 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu 
saturā un tehnoloģijā noteiks ilgtermiņa 
spēju radīt un izplatīt saturu plašai 
auditorijai pāri valstu robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
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Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm. 
Turklāt minēto nozaru aktīvu nemateriālais 
raksturs ierobežo šo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi finansējumam. 
Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir mūsu 
suverenitātes un autonomijas neatņemama 
daļa, un stratēģiskās investīcijas 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu 
saturā un tehnoloģijā noteiks ilgtermiņa 
spēju radīt un izplatīt saturu plašai 
auditorijai pāri valstu robežām.

Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm un 
tajās strādājošajiem. Turklāt minēto 
nozaru aktīvu nemateriālais raksturs 
ierobežo šo nozaru MVU un organizāciju 
piekļuvi privātam finansējumam, kas ir 
būtisks, lai varētu veikt investīcijas, 
izvērsties un konkurēt starptautiskā līmenī. 
Tāpēc programmai InvestEU vajadzētu arī 
turpmāk atvieglot kultūras un radošo 
nozaru MVU un organizāciju piekļuvi 
finansējumam, kā arī saglabāt un 
aizsargāt šajās nozarēs strādājošos. 
Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir mūsu 
suverenitātes un autonomijas neatņemama 
daļa, un stratēģiskās investīcijas 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu 
saturā un tehnoloģijā noteiks ilgtermiņa 
spēju radīt un izplatīt saturu plašai 
auditorijai pāri valstu robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm. 
Turklāt minēto nozaru aktīvu nemateriālais 

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr sociālo 
kontaktu ierobežojumiem, kas tika ieviesti, 
sākoties Covid-19 krīzei, bija un joprojām 
ir ļoti negatīva ekonomiskā ietekme uz šīm 
nozarēm. Turklāt minēto nozaru aktīvu 



PE657.232v01-00 44/361 AM\1212517LV.docx

LV

raksturs ierobežo šo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi finansējumam. 
Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir mūsu 
suverenitātes un autonomijas neatņemama 
daļa, un stratēģiskās investīcijas 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu 
saturā un tehnoloģijā noteiks ilgtermiņa 
spēju radīt un izplatīt saturu plašai 
auditorijai pāri valstu robežām.

nemateriālais raksturs ierobežo šo nozaru 
MVU un organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi finansējumam. 
Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir mūsu 
suverenitātes un autonomijas neatņemama 
daļa, un stratēģiskās investīcijas 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu 
saturā un tehnoloģijā noteiks ilgtermiņa 
spēju radīt un izplatīt saturu plašai 
auditorijai pāri valstu robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm. 
Turklāt minēto nozaru aktīvu nemateriālais 
raksturs ierobežo šo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi finansējumam. 

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
un pasākumu organizēšanas 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm. 
Turklāt minēto nozaru aktīvu nemateriālais 
raksturs ierobežo šo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
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Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir mūsu 
suverenitātes un autonomijas neatņemama 
daļa, un stratēģiskās investīcijas 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu 
saturā un tehnoloģijā noteiks ilgtermiņa 
spēju radīt un izplatīt saturu plašai 
auditorijai pāri valstu robežām.

organizāciju piekļuvi finansējumam. 
Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir mūsu 
suverenitātes un autonomijas neatņemama 
daļa, un stratēģiskās investīcijas 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu 
saturā un tehnoloģijā noteiks ilgtermiņa 
spēju radīt un izplatīt saturu plašai 
auditorijai pāri valstu robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm. 
Turklāt minēto nozaru aktīvu nemateriālais 
raksturs ierobežo šo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi finansējumam. 
Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir 
mūsu suverenitātes un autonomijas 
neatņemama daļa, un stratēģiskās 
investīcijas audiovizuālajā un plašsaziņas 
līdzekļu saturā un tehnoloģijā noteiks 

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
strauji augošas un svarīgas Savienības 
tautsaimniecības nozares, kuras rada gan 
ekonomisko, gan kultūras vērtību no 
intelektuālā īpašuma un individuālā 
radošuma. Tomēr Covid-19 krīzes laikā 
ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm. 
Turklāt minēto nozaru aktīvu nemateriālais 
raksturs ierobežo šo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi finansējumam. 
Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā, un 
stratēģiskās investīcijas audiovizuālajā un 
plašsaziņas līdzekļu saturā un tehnoloģijā 
noteiks ilgtermiņa spēju radīt un izplatīt 
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ilgtermiņa spēju radīt un izplatīt saturu 
plašai auditorijai pāri valstu robežām.

saturu plašai auditorijai pāri valstu 
robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai veicinātu ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, investīcijas un 
nodarbinātību un tādējādi sniegtu 
ieguldījumu uzlabotā labklājībā, taisnīgākā 
ienākumu sadalē un lielākā ekonomiskajā, 
sociālajā un teritoriālajā kohēzijā 
Savienībā, fondam InvestEU būtu 
jāatbalsta investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, tostarp kultūras 
mantojumā. Fonda InvestEU finansētiem 
projektiem būtu jāatbilst Savienības vides 
un sociālajiem standartiem, tostarp darba 
tiesību standartiem. Ar fonda InvestEU 
starpniecību veiktajām intervencēm būtu 
jāpapildina ar dotācijām sniegtais 
Savienības atbalsts.

(7) Lai veicinātu ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, investīcijas un 
nodarbinātību un tādējādi sniegtu 
ieguldījumu uzlabotā labklājībā, taisnīgākā 
ienākumu sadalē un lielākā ekonomiskajā, 
sociālajā un teritoriālajā kohēzijā 
Savienībā, fondam InvestEU būtu 
jāatbalsta investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, tostarp kultūras 
mantojumā un dzimumu līdztiesībā. 
Saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūta (EIGE) pētījumu uzlabojumi 
dzimumu līdztiesības īstenošanā līdz 
2050. gadam radītu līdz 10,5 miljoniem 
jaunu darbvietu, un ES nodarbinātības 
līmenis sasniegtu gandrīz 80 %. Tālab 
fonda InvestEU finansētiem projektiem 
būtu jāatbilst Savienības vides un 
sociālajiem standartiem, tostarp darba 
tiesību standartiem, un jāveicina dzimumu 
līdztiesība. Ar fonda InvestEU starpniecību 
veiktajām intervencēm būtu jāpapildina ar 
dotācijām sniegtais Savienības atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai veicinātu ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, investīcijas un 
nodarbinātību un tādējādi sniegtu 
ieguldījumu uzlabotā labklājībā, taisnīgākā 
ienākumu sadalē un lielākā ekonomiskajā, 
sociālajā un teritoriālajā kohēzijā 
Savienībā, fondam InvestEU būtu 
jāatbalsta investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, tostarp kultūras 
mantojumā. Fonda InvestEU finansētiem 
projektiem būtu jāatbilst Savienības vides 
un sociālajiem standartiem, tostarp darba 
tiesību standartiem. Ar fonda InvestEU 
starpniecību veiktajām intervencēm būtu 
jāpapildina ar dotācijām sniegtais 
Savienības atbalsts.

(7) Lai veicinātu ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, investīcijas un 
nodarbinātību un tādējādi sniegtu 
ieguldījumu uzlabotā labklājībā, taisnīgākā 
ienākumu sadalē un lielākā ekonomiskajā, 
sociālajā un teritoriālajā kohēzijā 
Savienībā, fondam InvestEU būtu 
jāatbalsta investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, tostarp kultūras 
mantojumā. Fonda InvestEU finansētiem 
projektiem būtu jāatbilst Savienības vides 
un sociālajiem standartiem, tostarp darba 
un arī sezonālo un norīkoto darba ņēmēju 
tiesību standartiem. Ar fonda InvestEU 
starpniecību veiktajām intervencēm būtu 
jāpapildina ar dotācijām sniegtais 
Savienības atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai veicinātu ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, investīcijas un 
nodarbinātību un tādējādi sniegtu 
ieguldījumu uzlabotā labklājībā, taisnīgākā 
ienākumu sadalē un lielākā ekonomiskajā, 
sociālajā un teritoriālajā kohēzijā 
Savienībā, fondam InvestEU būtu 
jāatbalsta investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, tostarp kultūras 
mantojumā. Fonda InvestEU finansētiem 
projektiem būtu jāatbilst Savienības vides 
un sociālajiem standartiem, tostarp darba 
tiesību standartiem. Ar fonda InvestEU 
starpniecību veiktajām intervencēm būtu 
jāpapildina ar dotācijām sniegtais 
Savienības atbalsts.

(7) Lai veicinātu ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, investīcijas un 
nodarbinātību un tādējādi sniegtu 
ieguldījumu uzlabotā labklājībā, taisnīgākā 
ienākumu sadalē un lielākā ekonomiskajā, 
sociālajā un teritoriālajā kohēzijā 
Savienībā, fondam InvestEU būtu 
jāatbalsta investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, tostarp Eiropas 
kultūras mantojumā. Fonda InvestEU 
finansētiem projektiem būtu jāatbilst 
Savienības vides un sociālajiem 
standartiem, tostarp darba tiesību 
standartiem. Ar fonda InvestEU 
starpniecību veiktajām intervencēm būtu 
jāpapildina ar dotācijām sniegtais 
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Savienības atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienība atbalstīja mērķus, kas 
tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam ("Programma 
2030. gadam"), tās ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējās konvencijas par 
klimata pārmaiņām ietvaros pieņemtajā 
Parīzes nolīgumā24 ("Parīzes nolīgums 
par klimata pārmaiņām"), kā arī Sendai 
ietvarprogrammā katastrofu riska 
mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai 
izpildītu minētos mērķus, tostarp tos, kas 
izklāstīti Savienības vides politikas 
nostādnēs, ir būtiski jāpastiprina centieni 
īstenot ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc 
ilgtspējīgas attīstības principiem vajadzētu 
būt īpaši izceltiem, izstrādājot fondu 
InvestEU.

svītrots

_________________
24 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(8) Savienība atbalstīja mērķus, kas 
tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam ("Programma 
2030. gadam"), tās ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes 
nolīgumā24 ("Parīzes nolīgums par klimata 
pārmaiņām"), kā arī Sendai 
ietvarprogrammā katastrofu riska 
mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai 
izpildītu minētos mērķus, tostarp tos, kas 
izklāstīti Savienības vides politikas 
nostādnēs, ir būtiski jāpastiprina centieni 
īstenot ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc 
ilgtspējīgas attīstības principiem vajadzētu 
būt īpaši izceltiem, izstrādājot fondu 
InvestEU.

(8) Savienība atbalstīja mērķus, kas 
tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam ("Programma 
2030. gadam"), tās ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes 
nolīgumā24 ("Parīzes nolīgums par klimata 
pārmaiņām"), kā arī Sendai 
ietvarprogrammā katastrofu riska 
mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai 
izpildītu minētos mērķus, tostarp tos, kas 
izklāstīti Savienības vides politikas 
nostādnēs, ir būtiski jāpastiprina centieni 
īstenot ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc 
ilgtspējīgas attīstības principam, vides 
ilgtspējas principam atbilstīgi ES 
Taksonomijas regulai, kā arī principam 
"nenodarīt būtisku kaitējumu", 
klimatneitralitātes un bezdarbības 
izmaksu principam vajadzētu būt īpaši 
izceltiem, izstrādājot fondu InvestEU.

_________________ _________________
24 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp. 24 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienība atbalstīja mērķus, kas 
tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam ("Programma 
2030. gadam"), tās ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes 
nolīgumā24 ("Parīzes nolīgums par klimata 

(8) Savienība atbalstīja mērķus, kas 
tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam ("Programma 
2030. gadam"), tās ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes 
nolīgumā24 ("Parīzes nolīgums par klimata 
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pārmaiņām"), kā arī Sendai 
ietvarprogrammā katastrofu riska 
mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai 
izpildītu minētos mērķus, tostarp tos, kas 
izklāstīti Savienības vides politikas 
nostādnēs, ir būtiski jāpastiprina centieni 
īstenot ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc 
ilgtspējīgas attīstības principiem vajadzētu 
būt īpaši izceltiem, izstrādājot fondu 
InvestEU.

pārmaiņām"), kā arī Sendai 
ietvarprogrammā katastrofu riska 
mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai 
izpildītu minētos mērķus, tostarp tos, kas 
izklāstīti Savienības vides politikas, 
piemēram, ES Biodaudzveidības 
stratēģijas 2030. gadam, nostādnēs, ir 
būtiski jāpastiprina centieni īstenot 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī ir pakāpeniski 
jāatsakās no videi kaitīgām subsīdijām. 
Tāpēc ilgtspējīgas attīstības principiem 
vajadzētu būt īpaši izceltiem, izstrādājot 
fondu InvestEU.

_________________ _________________
24 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp. 24 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienība atbalstīja mērķus, kas 
tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam ("Programma 
2030. gadam"), tās ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes 
nolīgumā24 ("Parīzes nolīgums par klimata 
pārmaiņām"), kā arī Sendai 
ietvarprogrammā katastrofu riska 
mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai 
izpildītu minētos mērķus, tostarp tos, kas 
izklāstīti Savienības vides politikas 
nostādnēs, ir būtiski jāpastiprina centieni 
īstenot ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc 
ilgtspējīgas attīstības principiem vajadzētu 
būt īpaši izceltiem, izstrādājot fondu 
InvestEU.

(8) Savienība atbalstīja mērķus, kas 
tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam ("Programma 
2030. gadam"), tās ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes 
nolīgumā24 ("Parīzes nolīgums par klimata 
pārmaiņām"), kā arī Sendai 
ietvarprogrammā katastrofu riska 
mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai 
izpildītu minētos mērķus, tostarp tos, kas 
izklāstīti Savienības klimata un vides 
politikas nostādnēs un Eiropas zaļā kura 
prioritātēs, ir būtiski jāpastiprina centieni 
īstenot ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc 
ilgtspējīgas attīstības un ilgtspējīga 
finansējuma principiem vajadzētu būt 
īpaši izceltiem, izstrādājot fondu InvestEU.
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_________________ _________________
24 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp. 24 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
Savienībā izveidot ilgtspējīgu finanšu 
sistēmu, kura atbalsta privātā kapitāla 
pārorientēšanu uz ilgtspējīgām investīcijām 
saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 
Komisijas 2018. gada 8. marta paziņojumā 
"Rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes 
finansēšana" un Komisijas 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā par Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu.

(9) Programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
Savienībā izveidot ilgtspējīgu finanšu 
sistēmu, kura atbalsta privātā kapitāla 
pārorientēšanu uz ilgtspējīgām investīcijām 
saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 
Komisijas 2018. gada 8. marta paziņojumā 
"Rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes 
finansēšana" un Komisijas 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā par Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu. Tālab programmas 
InvestEU atbalstītajām darbībām attiecīgā 
gadījumā būtu jāatbilst kritērijiem, kas 
noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 
2020. gada 18. jūnija Regulā (ES) 
2020/852 par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai, 
tostarp principu "nenodarīt būtisku 
kaitējumu".

Or. en

Grozījums Nr. 82
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
Savienībā izveidot ilgtspējīgu finanšu 

(9) Programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
Savienībā izveidot ilgtspējīgu finanšu 
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sistēmu, kura atbalsta privātā kapitāla 
pārorientēšanu uz ilgtspējīgām investīcijām 
saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 
Komisijas 2018. gada 8. marta paziņojumā 
"Rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes 
finansēšana" un Komisijas 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā par Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu.

sistēmu, kura atbalsta privātā kapitāla 
pārorientēšanu uz ilgtspējīgām investīcijām 
saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 
Komisijas 2018. gada 8. marta paziņojumā 
"Rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes 
finansēšana" un Komisijas 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā par Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu. Ir vajadzīgi īpaši 
pasākumi šā jautājuma risināšanai ES 
dalībvalstīs ar vājāku finanšu sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
Savienībā izveidot ilgtspējīgu finanšu 
sistēmu, kura atbalsta privātā kapitāla 
pārorientēšanu uz ilgtspējīgām investīcijām 
saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 
Komisijas 2018. gada 8. marta paziņojumā 
"Rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes 
finansēšana" un Komisijas 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā par Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu.

(9) Programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
Savienībā izveidot ilgtspējīgu finanšu 
sistēmu, kura atbalsta privātā kapitāla 
pārorientēšanu uz ilgtspējīgām 
investīcijām, kurai ir ietekme uz reālo 
ekonomiku un kura atbalsta jaunu 
darbvietu radīšanu, saskaņā ar mērķiem, 
kas izklāstīti Komisijas 2018. gada 
8. marta paziņojumā "Rīcības plāns: 
ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana" un 
Komisijas 2020. gada 14. janvāra 
paziņojumā par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(9) Programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
Savienībā izveidot ilgtspējīgu finanšu 
sistēmu, kura atbalsta privātā kapitāla 
pārorientēšanu uz ilgtspējīgām investīcijām 
saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 
Komisijas 2018. gada 8. marta paziņojumā 
"Rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes 
finansēšana" un Komisijas 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā par Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu.

(9) Programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
Savienībā izveidot ilgtspējīgu finanšu 
sistēmu, kura atbalsta un sekmē privātā 
kapitāla pārorientēšanu uz vidiski un 
sociāli ilgtspējīgām investīcijām un 
darbībām saskaņā ar mērķiem, kas 
izklāstīti Komisijas 2018. gada 8. marta 
paziņojumā "Rīcības plāns: ilgtspējīgas 
izaugsmes finansēšana" un Komisijas 
2020. gada 14. janvāra paziņojumā par 
Eiropas zaļā kursa investīciju plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā 
ar Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 25 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt 
klimata mērķu sasniegšanai. Ir 
paredzams, ka darbības saskaņā ar 
programmu InvestEU segs izmaksas 30 % 
apmērā no programmas InvestEU kopējā 
finansējuma klimata jomas mērķu 
īstenošanai. Attiecīgās darbības tiks 
apzinātas, sagatavojot un īstenojot 
programmu InvestEU, un atkārtoti 
izvērtētas saistībā ar attiecīgajiem 
izvērtēšanas un pārskatīšanas procesiem.

(10) Ņemot vērā valstu un reģionālo 
pārvietošanās ierobežojumu būtisko 
ietekmi uz dalībvalstu ekonomiku, Parīzes 
nolīguma par klimata pārmaiņām 
īstenošana būtu jāatliek vismaz līdz 
laikam, kad ekonomika būs pilnībā 
atveseļojusies pēc Covid-19 krīzes.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini
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Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 25 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt klimata 
mērķu sasniegšanai. Ir paredzams, ka 
darbības saskaņā ar programmu InvestEU 
segs izmaksas 30 % apmērā no 
programmas InvestEU kopējā finansējuma 
klimata jomas mērķu īstenošanai. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 
sagatavojot un īstenojot programmu 
InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 
attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 25 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt klimata 
mērķu sasniegšanai, tostarp darbībām un 
pasākumiem, kas mazina ietekmi uz 
darbaspēku un aizsargā strādājošos, 
kurus negatīvi ietekmē ražošanas 
pārkārtošana. Ir paredzams, ka darbības 
saskaņā ar programmu InvestEU segs 
izmaksas 30 % apmērā no programmas 
InvestEU kopējā finansējuma klimata 
jomas mērķu īstenošanai. Attiecīgās 
darbības tiks apzinātas, sagatavojot un 
īstenojot programmu InvestEU, un atkārtoti 
izvērtētas saistībā ar attiecīgajiem 
izvērtēšanas un pārskatīšanas procesiem.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā, ņemot vērā, ka prioritāte ir Eiropas 
ekonomikas atveseļošana, uzņēmumi un 
darbvietu radīšana. Attiecīgās darbības 
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paredzams, ka darbības saskaņā ar 
programmu InvestEU segs izmaksas 30 % 
apmērā no programmas InvestEU kopējā 
finansējuma klimata jomas mērķu 
īstenošanai. Attiecīgās darbības tiks 
apzinātas, sagatavojot un īstenojot 
programmu InvestEU, un atkārtoti 
izvērtētas saistībā ar attiecīgajiem 
izvērtēšanas un pārskatīšanas procesiem.

tiks apzinātas, sagatavojot un īstenojot 
programmu InvestEU, un atkārtoti 
izvērtētas saistībā ar attiecīgajiem 
izvērtēšanas un pārskatīšanas procesiem.

Or. es

Pamatojums

Grozījums piemērojams visam tekstam. Ieguldījumu prioritāšu noteikšana paredz, ka 
priekšlikumus, kuri nodrošinātu lielāku iespēju gūt peļņu vidējā termiņā un kuri ir 
novatoriskāki, var neņemt vērā.

Grozījums Nr. 88
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 25 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt klimata 
mērķu sasniegšanai. Ir paredzams, ka 
darbības saskaņā ar programmu InvestEU 
segs izmaksas 30 % apmērā no 
programmas InvestEU kopējā finansējuma 
klimata jomas mērķu īstenošanai. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 
sagatavojot un īstenojot programmu 
InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 
attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Eiropas 
zaļo kursu, Parīzes nolīgumu par klimata 
pārmaiņām un ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, programma InvestEU palīdzēs 
integrēt rīcību klimata jomā un sasniegt 
vispārējo mērķi — vismaz 40 % Savienības 
budžeta izdevumu veltīt klimata mērķu 
sasniegšanai. Ir paredzams, ka darbības 
saskaņā ar programmu InvestEU segs 
izmaksas vismaz 50 % apmērā no 
programmas InvestEU kopējā finansējuma 
klimata jomas mērķu īstenošanai. Klimata 
aspekta integrēšana ir nepieciešamība, lai 
izsekotu izdevumus klimata jomā. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 
sagatavojot un īstenojot programmu 
InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 
attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 89
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 25 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt klimata 
mērķu sasniegšanai. Ir paredzams, ka 
darbības saskaņā ar programmu InvestEU 
segs izmaksas 30 % apmērā no 
programmas InvestEU kopējā finansējuma 
klimata jomas mērķu īstenošanai. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 
sagatavojot un īstenojot programmu 
InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 
attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 
vismaz 50 % Savienības budžeta izdevumu 
veltīt klimata un vides mērķu sasniegšanai. 
Ir paredzams, ka darbības saskaņā ar 
programmu InvestEU segs izmaksas 
vismaz 80 % apmērā no programmas 
InvestEU kopējā finansējuma klimata 
jomas mērķu īstenošanai. Attiecīgās 
darbības tiks apzinātas, sagatavojot un 
īstenojot programmu InvestEU, un atkārtoti 
izvērtētas saistībā ar attiecīgajiem 
izvērtēšanas un pārskatīšanas procesiem.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Clotilde Armand

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
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InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 25 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt klimata 
mērķu sasniegšanai. Ir paredzams, ka 
darbības saskaņā ar programmu InvestEU 
segs izmaksas 30 % apmērā no 
programmas InvestEU kopējā 
finansējuma klimata jomas mērķu 
īstenošanai. Attiecīgās darbības tiks 
apzinātas, sagatavojot un īstenojot 
programmu InvestEU, un atkārtoti 
izvērtētas saistībā ar attiecīgajiem 
izvērtēšanas un pārskatīšanas procesiem.

InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 25 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt klimata 
mērķu sasniegšanai. Ir paredzams, ka 
darbības saskaņā ar programmu InvestEU 
būs atbilstīgas mērķiem klimata jomā. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 
sagatavojot un īstenojot programmu 
InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 
attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 25 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt klimata 
mērķu sasniegšanai. Ir paredzams, ka 
darbības saskaņā ar programmu InvestEU 
segs izmaksas 30 % apmērā no 
programmas InvestEU kopējā finansējuma 
klimata jomas mērķu īstenošanai. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 
sagatavojot un īstenojot programmu 
InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 
attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 
vismaz 30 % Savienības budžeta izdevumu 
veltīt klimata mērķu sasniegšanai. Ir 
paredzams, ka darbības saskaņā ar 
programmu InvestEU segs izmaksas 40 % 
apmērā no programmas InvestEU kopējā 
finansējuma klimata jomas mērķu 
īstenošanai. Attiecīgās darbības tiks 
apzinātas, sagatavojot un īstenojot 
programmu InvestEU, un atkārtoti 
izvērtētas saistībā ar attiecīgajiem 
izvērtēšanas un pārskatīšanas procesiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 25 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt klimata 
mērķu sasniegšanai. Ir paredzams, ka 
darbības saskaņā ar programmu InvestEU 
segs izmaksas 30 % apmērā no 
programmas InvestEU kopējā finansējuma 
klimata jomas mērķu īstenošanai. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 
sagatavojot un īstenojot programmu 
InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 
attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 30 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt klimata 
mērķu sasniegšanai. Ir paredzams, ka 
darbības saskaņā ar programmu InvestEU 
segs izmaksas vismaz 40 % apmērā no 
programmas InvestEU kopējā finansējuma 
klimata jomas mērķu īstenošanai. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 
sagatavojot un īstenojot programmu 
InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 
attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 40 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt klimata 
mērķu sasniegšanai. Ir paredzams, ka 
darbības saskaņā ar programmu InvestEU 
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segs izmaksas 30 % apmērā no 
programmas InvestEU kopējā finansējuma 
klimata jomas mērķu īstenošanai. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 
sagatavojot un īstenojot programmu 
InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 
attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

segs izmaksas 60 % apmērā no 
programmas InvestEU kopējā finansējuma 
klimata jomas mērķu īstenošanai. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 
sagatavojot un īstenojot programmu 
InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 
attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Fonda InvestEU ieguldījumam 
klimata mērķu sasniegšanā tiks sekots, 
izmantojot ES klimata marķiera sistēmu, 
ko Komisija izstrādās sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem, 
atbilstoši izmantojot kritērijus, kas 
paredzēti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai25], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga. Programmai InvestEU 
būtu jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības 
mērķu citu dimensiju īstenošana. Tai it 
īpaši būtu jāsamazina sociālie riski, kas 
noteikti ANO Programmā 2030. gadam, 
uzklausot Eiropas sociālos partnerus un 
izstrādājot novērtēšanas sistēmu, kas 
uzrauga ietekmi uz ekonomisko 
labklājību, nodarbinātības kvalitāti, cīņu 
pret darbaspēka neaizsargātību un darba 
koplīguma slēgšanas sarunu efektivitāti.

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

Or. en

Grozījums Nr. 96
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Fonda InvestEU ieguldījumam 
klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā, 
vēlākais, līdz 2030. un 2050. gadam tiks 
sekots, izmantojot ES klimata un ilgtspējas 
marķiera sistēmu, ko Komisija izstrādās, 
pamatojoties uz saskaņotiem ilgtspējas 
rādītājiem un dabas kapitāla uzskaiti 
sadarbībā ar zinātnes un akadēmiskajām 
aprindām un potenciālajiem īstenošanas 
partneriem, atbilstoši izmantojot kritērijus, 
kas paredzēti [regulā par regulējuma 
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mērķu citu dimensiju īstenošana. izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai25], lai noteiktu, vai 
saimnieciskā darbība ir vides ziņā 
ilgtspējīga. Programmai InvestEU būtu 
jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības mērķu 
citu dimensiju īstenošana.

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

Or. en

Grozījums Nr. 97
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Fonda InvestEU ieguldījumam 
klimata mērķu sasniegšanā tiks sekots, 
izmantojot ES klimata marķiera sistēmu, 
ko Komisija izstrādās sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem, 
atbilstoši izmantojot kritērijus, kas 
paredzēti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai25], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga. Programmai InvestEU 
būtu jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības 
mērķu citu dimensiju īstenošana. Īpaša 
vērība tiks pievērsta un atbalsts 
nodrošināts valstīm, kurām saskaras ar 
grūtībām klimata mērķu sasniegšanā.

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

Or. en

Grozījums Nr. 98
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Fonda InvestEU ieguldījumam 
klimata mērķu sasniegšanā tiks sekots, 
izmantojot ES klimata marķiera sistēmu, 
ko Komisija izstrādās un pielāgos 
saskaņotai daudzpusējas attīstības bankas 
klimatrīcības noteikšanas metodikai1a 
sadarbībā ar potenciālajiem īstenošanas 
partneriem, atbilstoši izmantojot kritērijus, 
kas paredzēti [regulā par regulējuma 
izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai25], lai noteiktu, vai 
saimnieciskā darbība ir vides ziņā 
ilgtspējīga. Programmai InvestEU būtu 
jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības mērķu 
citu dimensiju īstenošana.

_________________ _________________
1a ERAB, EIB, AfDB, Āzijas 
Infrastruktūras investīciju bankas, IDB 
grupas, ISDB un WB grupas kopīgas 
ziņojums par daudzpusējas attīstības 
bankas finansējumu klimatrīcības jomā.

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

Or. en

Grozījums Nr. 99
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Fonda InvestEU ieguldījumam 
klimata mērķu sasniegšanā tiks sekots, 
izmantojot ES klimata marķiera sistēmu, 
ko Komisija izstrādās sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem, 
atbilstoši izmantojot kritērijus, kas 
paredzēti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai25], lai 

(11) Fonda InvestEU ieguldījumam 
klimata aspekta integrēšanā un tādējādi 
Savienības īstermiņa un ilgtermiņa vides, 
klimata un enerģētikas mērķu, kā arī 
visaptverošā mērķa panākt 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam 
sasniegšanā tiks sekots, izmantojot 
pārskatītu un pamatotu ES klimata 
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noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga. Programmai InvestEU 
būtu jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības 
mērķu citu dimensiju īstenošana.

marķiera sistēmu, ko Komisija izstrādās 
sadarbībā ar potenciālajiem īstenošanas 
partneriem, atbilstoši izmantojot kritērijus, 
kas paredzēti Regulā (ES) 2020/852 
(Taksonomijas regula), lai noteiktu, vai 
saimnieciskā darbība ir vides ziņā 
ilgtspējīga. Programmai InvestEU būtu 
jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības mērķu 
citu dimensiju īstenošana.

_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 101
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, ekstrēmus 
laikapstākļu notikumus, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un klimata 
pārmaiņu seku nesekmīgu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Vides aizsardzības 
principi ir stingri iestrādāti Līgumos un 
daudzās Savienības politikas nostādnēs. 
Tādējādi vides aizsardzības mērķu 
integrēšana būtu jāveicina ar fondu 
InvestEU saistītās darbībās. Vides 
aizsardzība un saistīto risku novēršana un 
pārvaldība būtu jāiekļauj investīciju 
sagatavošanā un īstenošanā. Savienībai 
arī būtu jāseko līdzi tās izdevumiem, kas 
saistīti ar bioloģisko daudzveidību un 
gaisa piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 
ziņošanas pienākumus saskaņā ar 
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību26 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu (ES) 2016/228427. Tāpēc 
investīcijām, kuras piešķirtas vides 
ilgtspējas mērķu sasniegšanai, būtu 
jāseko līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, 
kas ir saskanīga ar metodiku, kura 
izstrādāta atbilstīgi citām Savienības 
programmām, ko piemēro klimata, 
bioloģiskās daudzveidības un gaisa 
piesārņojuma pārvaldībai, lai būtu 
iespējams atsevišķi un kopīgi izvērtēt 
investīciju ietekmi uz galvenajiem dabas 
kapitāla, tostarp gaisa, ūdens, zemes un 
bioloģiskās daudzveidības, elementiem.

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, ekstrēmus 
laikapstākļu notikumus, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un klimata 
pārmaiņu seku nesekmīgu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Lielāko piesārņojumu 
rada trešās valstis. Tādējādi ES vides 
aizsardzības mērķi būtu jāpazemina un 
jāparedz ar nosacījumu, ka tiek panākts 
progress valstīs, kuras rada lielāko 
piesārņojumu.

_________________
26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp.
27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 



AM\1212517LV.docx 65/361 PE657.232v01-00

LV

14. decembris) par dažu gaisu 
piesārņojošo vielu valstu emisiju 
samazināšanu un ar ko groza 
Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 102
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, ekstrēmus 
laikapstākļu notikumus, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un klimata 
pārmaiņu seku nesekmīgu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Vides aizsardzības 
principi ir stingri iestrādāti Līgumos un 
daudzās Savienības politikas nostādnēs. 
Tādējādi vides aizsardzības mērķu 
integrēšana būtu jāveicina ar fondu 
InvestEU saistītās darbībās. Vides 
aizsardzība un saistīto risku novēršana un 
pārvaldība būtu jāiekļauj investīciju 
sagatavošanā un īstenošanā. Savienībai arī 
būtu jāseko līdzi tās izdevumiem, kas 
saistīti ar bioloģisko daudzveidību un gaisa 
piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 
ziņošanas pienākumus saskaņā ar 
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību26 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu (ES) 2016/228427. Tāpēc 
investīcijām, kuras piešķirtas vides 
ilgtspējas mērķu sasniegšanai, būtu jāseko 
līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, kas ir 
saskanīga ar metodiku, kura izstrādāta 

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, ekstrēmus 
laikapstākļu notikumus, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un klimata 
pārmaiņu seku nesekmīgu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Vides aizsardzības 
principi ir stingri iestrādāti Līgumos un 
daudzās Savienības politikas nostādnēs. 
Tādējādi vides aizsardzības mērķi, ES 
taksonomijas kritēriji un princips 
"nenodarīt būtisku kaitējumu" būtu 
jāņem vērā visās ar fondu InvestEU 
saistītās darbībās. Vides aizsardzība un 
saistīto risku novēršana un pārvaldība būtu 
jāiekļauj investīciju sagatavošanā un 
īstenošanā. Savienībai būtu jāseko līdzi 
ietekmei, kas saistīta ar bioloģisko 
daudzveidību un gaisa piesārņojuma 
kontroli, lai izpildītu ziņošanas pienākumus 
saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību26 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu (ES) 2016/228427. 
Tāpēc investīcijām, kuras piešķirtas vides 
ilgtspējas mērķu sasniegšanai, būtu jāseko 
līdzi, izmantojot kopīgu metodiku un 
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atbilstīgi citām Savienības programmām, 
ko piemēro klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un gaisa piesārņojuma 
pārvaldībai, lai būtu iespējams atsevišķi un 
kopīgi izvērtēt investīciju ietekmi uz 
galvenajiem dabas kapitāla, tostarp gaisa, 
ūdens, zemes un bioloģiskās 
daudzveidības, elementiem.

dabas kapitāla uzskaiti, aprites cikla 
izvērtējumu un saskaņotus ilgtspējas 
rādītājus, kas ir saskanīgi ar metodiku, 
kura izstrādāta atbilstīgi citām Savienības 
programmām, ko piemēro klimata, 
bioloģiskās daudzveidības un gaisa 
piesārņojuma pārvaldībai, lai būtu 
iespējams atsevišķi un kopīgi izvērtēt 
investīciju ietekmi uz galvenajiem dabas 
kapitāla, tostarp gaisa, ūdens, zemes un 
bioloģiskās daudzveidības, elementiem.

_________________ _________________
26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp. 26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp.
27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 
14. decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 
14. decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 103
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, ekstrēmus 
laikapstākļu notikumus, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un klimata 
pārmaiņu seku nesekmīgu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Vides aizsardzības 
principi ir stingri iestrādāti Līgumos un 
daudzās Savienības politikas nostādnēs. 
Tādējādi vides aizsardzības mērķu 

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, ekstrēmus 
laikapstākļu notikumus, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un klimata 
pārmaiņu seku nesekmīgu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Vides aizsardzības 
principi ir stingri iestrādāti Līgumos un 
daudzās Savienības politikas nostādnēs. 
Tādējādi vides aizsardzības mērķu 
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integrēšana būtu jāveicina ar fondu 
InvestEU saistītās darbībās. Vides 
aizsardzība un saistīto risku novēršana un 
pārvaldība būtu jāiekļauj investīciju 
sagatavošanā un īstenošanā. Savienībai arī 
būtu jāseko līdzi tās izdevumiem, kas 
saistīti ar bioloģisko daudzveidību un gaisa 
piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 
ziņošanas pienākumus saskaņā ar 
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību26 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu (ES) 2016/228427. Tāpēc 
investīcijām, kuras piešķirtas vides 
ilgtspējas mērķu sasniegšanai, būtu 
jāseko līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, 
kas ir saskanīga ar metodiku, kura 
izstrādāta atbilstīgi citām Savienības 
programmām, ko piemēro klimata, 
bioloģiskās daudzveidības un gaisa 
piesārņojuma pārvaldībai, lai būtu 
iespējams atsevišķi un kopīgi izvērtēt 
investīciju ietekmi uz galvenajiem dabas 
kapitāla, tostarp gaisa, ūdens, zemes un 
bioloģiskās daudzveidības, elementiem.

integrēšana būtu jāveicina ar fondu 
InvestEU saistītās darbībās. Vides 
aizsardzība un saistīto risku novēršana un 
pārvaldība būtu jāiekļauj investīciju 
sagatavošanā un īstenošanā. Savienībai arī 
būtu jāseko līdzi tās izdevumiem, kas 
saistīti ar bioloģisko daudzveidību un gaisa 
piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 
ziņošanas pienākumus saskaņā ar 
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību26 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu (ES) 2016/228427. Programmai 
InvestEU būtu pilnvērtīgi jāveicina ES 
Biodaudzveidības stratēģijā 2030. gadam 
noteiktā mērķa mobilizēt vismaz 
20 miljardus EUR gadā investīcijām vides 
jomā un sekot līdzi šīm investīcijām 
sasniegšana, izmantojot kopīgu metodiku, 
kas ir saskanīga ar metodiku, kura 
izstrādāta atbilstīgi citām Savienības 
programmām, ko piemēro klimata, 
bioloģiskās daudzveidības un gaisa 
piesārņojuma pārvaldībai, lai būtu 
iespējams atsevišķi un kopīgi izvērtēt 
investīciju ietekmi uz galvenajiem dabas 
kapitāla, tostarp gaisa, ūdens, zemes un 
bioloģiskās daudzveidības, elementiem.

_________________ _________________
26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp. 26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp.
27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 
14. decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 
14. decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 104
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, ekstrēmus 
laikapstākļu notikumus, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un klimata 
pārmaiņu seku nesekmīgu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Vides aizsardzības 
principi ir stingri iestrādāti Līgumos un 
daudzās Savienības politikas nostādnēs. 
Tādējādi vides aizsardzības mērķu 
integrēšana būtu jāveicina ar fondu 
InvestEU saistītās darbībās. Vides 
aizsardzība un saistīto risku novēršana un 
pārvaldība būtu jāiekļauj investīciju 
sagatavošanā un īstenošanā. Savienībai arī 
būtu jāseko līdzi tās izdevumiem, kas 
saistīti ar bioloģisko daudzveidību un gaisa 
piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 
ziņošanas pienākumus saskaņā ar 
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību26 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu (ES) 2016/228427. Tāpēc 
investīcijām, kuras piešķirtas vides 
ilgtspējas mērķu sasniegšanai, būtu jāseko 
līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, kas ir 
saskanīga ar metodiku, kura izstrādāta 
atbilstīgi citām Savienības programmām, 
ko piemēro klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un gaisa piesārņojuma 
pārvaldībai, lai būtu iespējams atsevišķi un 
kopīgi izvērtēt investīciju ietekmi uz 
galvenajiem dabas kapitāla, tostarp gaisa, 
ūdens, zemes un bioloģiskās 
daudzveidības, elementiem.

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, ekstrēmus 
laikapstākļu notikumus, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu, atmežošanu un 
klimata pārmaiņu seku nesekmīgu 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Vides 
aizsardzības principi ir stingri iestrādāti 
Līgumos un daudzās Savienības politikas 
nostādnēs. Tādējādi vides aizsardzības 
mērķu integrēšana būtu jāveicina ar fondu 
InvestEU saistītās darbībās. Vides 
aizsardzība un saistīto risku, kā arī vides 
noziegumu, tādu kā nelikumīga mežu 
izciršana, novēršana un pārvaldība būtu 
jāiekļauj investīciju sagatavošanā un 
īstenošanā. Savienībai arī būtu jāseko līdzi 
tās izdevumiem, kas saistīti ar bioloģisko 
daudzveidību un gaisa piesārņojuma 
kontroli, lai izpildītu ziņošanas pienākumus 
saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību26 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu (ES) 2016/228427. 
Tāpēc investīcijām, kuras piešķirtas vides 
ilgtspējas mērķu sasniegšanai, būtu jāseko 
līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, kas ir 
saskanīga ar metodiku, kura izstrādāta 
atbilstīgi citām Savienības programmām, 
ko piemēro klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un gaisa piesārņojuma 
pārvaldībai, lai būtu iespējams atsevišķi un 
kopīgi izvērtēt investīciju ietekmi uz 
galvenajiem dabas kapitāla, tostarp gaisa, 
ūdens, zemes un bioloģiskās 
daudzveidības, elementiem.

_________________ _________________
26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp. 26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp.
27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 
14. decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 
14. decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 



AM\1212517LV.docx 69/361 PE657.232v01-00

LV

Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 105
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, ekstrēmus 
laikapstākļu notikumus, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un klimata 
pārmaiņu seku nesekmīgu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Vides aizsardzības 
principi ir stingri iestrādāti Līgumos un 
daudzās Savienības politikas nostādnēs. 
Tādējādi vides aizsardzības mērķu 
integrēšana būtu jāveicina ar fondu 
InvestEU saistītās darbībās. Vides 
aizsardzība un saistīto risku novēršana un 
pārvaldība būtu jāiekļauj investīciju 
sagatavošanā un īstenošanā. Savienībai arī 
būtu jāseko līdzi tās izdevumiem, kas 
saistīti ar bioloģisko daudzveidību un gaisa 
piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 
ziņošanas pienākumus saskaņā ar 
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību26 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu (ES) 2016/228427. Tāpēc 
investīcijām, kuras piešķirtas vides 
ilgtspējas mērķu sasniegšanai, būtu jāseko 
līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, kas ir 
saskanīga ar metodiku, kura izstrādāta 
atbilstīgi citām Savienības programmām, 
ko piemēro klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un gaisa piesārņojuma 
pārvaldībai, lai būtu iespējams atsevišķi un 

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, ekstrēmus 
laikapstākļu notikumus, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un klimata 
pārmaiņu seku nesekmīgu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Vides aizsardzības 
principi ir stingri iestrādāti Līgumos un 
daudzās Savienības politikas nostādnēs. 
Tādējādi vides aizsardzības mērķu 
integrēšana būtu jāveicina ar fondu 
InvestEU saistītās darbībās. Vides 
aizsardzība un saistīto risku novēršana un 
pārvaldība būtu jāiekļauj investīciju 
sagatavošanā, izvērtēšanā un īstenošanā. 
Savienībai arī būtu jāseko līdzi tās 
izdevumiem, kas saistīti ar bioloģisko 
daudzveidību un gaisa piesārņojuma 
kontroli, lai izpildītu ziņošanas pienākumus 
saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību26 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu (ES) 2016/228427. 
Tāpēc investīcijām, kuras piešķirtas vides 
ilgtspējas mērķu sasniegšanai, būtu jāseko 
līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, kas ir 
saskanīga ar metodiku, kura izstrādāta 
atbilstīgi citām Savienības programmām, 
ko piemēro klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un gaisa piesārņojuma 
pārvaldībai, lai būtu iespējams atsevišķi un 
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kopīgi izvērtēt investīciju ietekmi uz 
galvenajiem dabas kapitāla, tostarp gaisa, 
ūdens, zemes un bioloģiskās 
daudzveidības, elementiem.

kopīgi izvērtēt investīciju ietekmi uz 
galvenajiem dabas kapitāla, tostarp gaisa, 
ūdens, zemes un bioloģiskās 
daudzveidības, elementiem.

_________________ _________________
26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp. 26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp.
27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 
14. decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 
14. decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 106
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu atbilstoši jāizmanto kritēriji, 
kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga un atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības programmām. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
šādās norādēs būtu jāiekļauj atbilstīgi 
noteikumi, lai izvairītos no nepamatota 
administratīvā sloga, un no ilgtspējas 

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu, 
tostarp ietekme uz dzimumu līdztiesību, 
darba tirgus segregāciju, vienlīdzīgām 
iespējām un attieksmi darbā. Uz 
investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu jāizmanto kritēriji, kas 
noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga un atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības programmām. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
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pārbaudes būtu jāizslēdz projekti, kas ir 
mazāki par konkrētu lielumu, kurš 
nosakāms norādēs. Ja īstenošanas partneris 
secina, ka ilgtspējas pārbaude nav jāveic, 
tam būtu jāsniedz pamatojums Investīciju 
komitejai, kas izveidota fonda InvestEU 
vajadzībām. Darbībām, kas nav saderīgas 
ar klimata mērķu sasniegšanu, nevajadzētu 
būt atbalsttiesīgām saskaņā ar šo regulu.

šādās norādēs būtu jāiekļauj atbilstīgi 
noteikumi, lai izvairītos no nepamatota 
administratīvā sloga, un no ilgtspējas 
pārbaudes būtu jāizslēdz projekti, kas ir 
mazāki par konkrētu lielumu, kurš 
nosakāms norādēs. Ja īstenošanas partneris 
secina, ka ilgtspējas pārbaude nav jāveic, 
tam būtu jāsniedz pamatojums Investīciju 
komitejai, kas izveidota fonda InvestEU 
vajadzībām. Darbībām, kas nav saderīgas 
ar klimata un citu vides mērķu sasniegšanu 
un kas neatbilst ES taksonomijas 
kritērijiem un principam "nenodarīt 
būtisku kaitējumu", it īpaši darbībām, kas 
saistītas ar fosilo kurināmo ražošanu, 
pārstrādi, izplatīšanu, glabāšanu, 
pārvadājumiem vai sadedzināšanu, 
nevajadzētu būt atbalsttiesīgām saskaņā ar 
šo regulu. Klimata pārmaiņas un vides 
degradācija nesamērīgi ietekmē sievietes, 
turklāt sievietes ir nepietiekami 
pārstāvētas lēmumu pieņemšanā par 
klimata pārmaiņu mazināšanas politiku. 
Jānodrošina, lai sievietes un citas 
neaizsargātas grupas tiktu iekļautas visos 
lēmumu pieņemšanas līmeņos, tostarp 
dalībvalstu un ES līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 

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

potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu atbilstoši jāizmanto kritēriji, 
kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga un atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības programmām. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
šādās norādēs būtu jāiekļauj atbilstīgi 
noteikumi, lai izvairītos no nepamatota 
administratīvā sloga. Ja īstenošanas 
partneris secina, ka ilgtspējas pārbaude nav 
jāveic, tam būtu jāsniedz pamatojums 
Investīciju komitejai, kas izveidota fonda 
InvestEU vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu atbilstoši jāizmanto kritēriji, 
kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 

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

kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga, vai tā atbilst principam 
"nenodarīt būtisku kaitējumu" un 
minimuma aizsargpasākumiem, kas 
noteikti šajā regulā, un vai tā atbilst 
norādēm, kas izstrādātas citām Savienības 
programmām. Saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šādās norādēs 
būtu jāiekļauj atbilstīgi noteikumi, lai 
izvairītos no nepamatota administratīvā 
sloga, un no ilgtspējas pārbaudes būtu 
jāizslēdz projekti, kas ir mazāki par 
konkrētu lielumu, kurš nosakāms norādēs. 
Ja īstenošanas partneris secina, ka 
ilgtspējas pārbaude nav jāveic, tam būtu 
jāsniedz pamatojums Investīciju komitejai, 
kas izveidota fonda InvestEU vajadzībām. 
Darbībām, kas nav saderīgas ar klimata un 
vides mērķu sasniegšanu, nevajadzētu būt 
atbalsttiesīgām saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu atbilstoši jāizmanto kritēriji, 
kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 

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

ilgtspējīga un atbilst minimālajiem 
sociālajiem kritērijiem, kā arī atbilst 
norādēm, kas izstrādātas citām Savienības 
programmām. Saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šādās norādēs 
būtu jāiekļauj atbilstīgi noteikumi, lai 
izvairītos no nepamatota administratīvā 
sloga, un no ilgtspējas pārbaudes būtu 
jāizslēdz projekti, kas ir mazāki par 
konkrētu lielumu, kurš nosakāms norādēs. 
Ja īstenošanas partneris secina, ka 
ilgtspējas pārbaude nav jāveic, jo projekts 
pēc būtības nerada ietekmi uz vidi vai 
sociālo ietekmi, tam būtu jāsniedz 
pamatojums Investīciju komitejai, kas 
izveidota fonda InvestEU vajadzībām. 
Darbībām un pasākumiem, kas nav 
saderīgi ar Savienības klimata un vides 
mērķu sasniegšanu un nav uzskatāmi par 
ilgtspējīgiem saskaņā ar Taksonomijas 
regulu, nevajadzētu būt atbalsttiesīgām 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu atbilstoši jāizmanto kritēriji, 
kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 

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

attiecībā uz sociālo ietekmi — Eiropas 
sociālo tiesību pīlārs, lai noteiktu, vai 
saimnieciskā darbība ir vides un sociālajā 
ziņā ilgtspējīga un atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības programmām. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
šādās norādēs būtu jāiekļauj atbilstīgi 
noteikumi, lai izvairītos no nepamatota 
administratīvā sloga, un no ilgtspējas 
pārbaudes būtu jāizslēdz projekti, kas ir 
mazāki par konkrētu lielumu, kurš 
nosakāms norādēs. Ja īstenošanas partneris 
secina, ka ilgtspējas pārbaude nav jāveic, 
tam būtu jāsniedz pamatojums Investīciju 
komitejai, kas izveidota fonda InvestEU 
vajadzībām. Darbībām, kas nav saderīgas 
ar klimata mērķu sasniegšanu, nevajadzētu 
būt atbalsttiesīgām saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu atbilstoši jāizmanto kritēriji, 
kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga un atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības programmām. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu 

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

ilgtspējas pārbaude nav jāveic, tam būtu 
jāsniedz pamatojums Investīciju komitejai, 
kas izveidota fonda InvestEU vajadzībām. 
Darbībām, kas nav saderīgas ar klimata un 
citu vides mērķu sasniegšanu un kas 
neatbilst ES taksonomijas kritērijiem un 
principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu", it īpaši darbībām, kas 
saistītas ar fosilo kurināmo ražošanu, 
pārstrādi, izplatīšanu, glabāšanu, 
pārvadājumiem vai sadedzināšanu, 
nevajadzētu būt atbalsttiesīgām saskaņā ar 
šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci, 
ievērojot principu "nenodarīt būtisku 
kaitējumu" un minimuma 
aizsargpasākumus, kas noteikti Regulā 
(ES) 2020/852 par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai. Tas 
arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā, kā arī ES Biodaudzveidības 
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infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

stratēģijas 2030. gadam mērķrādītājus un 
mērķus. Tādēļ atbalstam no fonda 
InvestEU vajadzētu būt vērstam uz 
investīcijām transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
nulles siltumnīcefekta gāzu emisiju 
enerģijas avotu, vides infrastruktūras, ar 
rīcību klimata jomā saistītas 
infrastruktūras, jūrlietu infrastruktūras un 
digitālās infrastruktūras jomā. Programmā 
InvestEU prioritāte būtu jāpiešķir jomām, 
kurās ir nepietiekamas investīcijas un kurās 
visvairāk ir nepieciešamas papildu 
investīcijas, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, piemēram, 
energoefektivitātes jomā, kā arī, lai 
sasniegtu Savienības mērķus klimata un 
vides jomā. Lai maksimāli palielinātu 
Savienības finansiālā atbalsta ietekmi un 
pievienoto vērtību, ir lietderīgi veicināt 
racionalizētu un klimatnoturīgu 
investēšanas procesu, kas nodrošina 
projektu plūsmas pamanāmību un 
maksimāli palielina attiecīgo Savienības 
programmu sinerģijas tādās jomās kā 
transports, enerģētika un digitalizācija. 
Paturot prātā drošuma un drošības 
apdraudējumus, investīciju projektiem, kas 
saņem Savienības atbalstu, būtu jāietver 
infrastruktūras noturības pasākumi, tostarp 
infrastruktūras uzturēšana un drošība, un 
tajos būtu jāņem vērā principi, kas attiecas 
uz iedzīvotāju aizsardzību sabiedriskās 
vietās. Tam būtu jāpapildina centieni, ko 
veic citi Savienības fondi, kuri sniedz 
atbalstu drošības komponentiem 
investīcijām sabiedriskās vietās, transportā, 
enerģētikā un citā kritiskā infrastruktūrā, 
piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Clotilde Armand
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Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci, 
kā arī stiprināt noturību pret dabas 
katastrofu izraisītiem satricinājumiem ES 
dalībvalstīs. Transporta infrastruktūras 
trūkums atsevišķos reģionos radīja īpaši 
negatīvu ietekmi, jo nevarēja nodrošināt 
steidzami nepieciešamo palīdzību un 
materiālus saistībā ar Covid-19 
pandēmiju. Tas arī rada nelīdzsvarotības 
un nevienlīdzības konsolidācijas risku un 
ietekmē reģionu attīstību ilgtermiņā. 
Ievērojamām investīcijām Savienības 
infrastruktūrā, īpaši starpsavienojumos un 
energoefektivitātē un Eiropas vienotas 
transporta telpas izveidē, ir būtiska nozīme, 
lai sasniegtu Savienības ilgtspējas mērķus, 
tostarp izpildītu Savienības saistības 
attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
un sasniegtu 2030. gada mērķus 
enerģētikas un klimata jomā. Tādēļ 
atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu būt 
vērstam uz investīcijām transporta, 
enerģētikas, tostarp energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu un citu drošas 
un ilgtspējīgas mazemisijas enerģijas 
avotu, vides infrastruktūras, ar rīcību 
klimata jomā saistītas infrastruktūras, 
jūrlietu infrastruktūras un digitālās 
infrastruktūras jomā. Programmā InvestEU 
prioritāte būtu jāpiešķir jomām, kurās ir 
nepietiekamas investīcijas un kurās ir 
nepieciešamas papildu investīcijas. Lai 
maksimāli palielinātu Savienības finansiālā 
atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir 
lietderīgi veicināt racionalizētu 
investēšanas procesu, kas nodrošina 
projektu plūsmas pamanāmību un 
maksimāli palielina attiecīgo Savienības 
programmu sinerģijas tādās jomās kā 
transports, enerģētika un digitalizācija. 
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jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

Paturot prātā drošuma un drošības 
apdraudējumus, investīciju projektiem, kas 
saņem Savienības atbalstu, būtu jāietver 
infrastruktūras noturības pasākumi, tostarp 
infrastruktūras uzturēšana un drošība, un 
tajos būtu jāņem vērā principi, kas attiecas 
uz iedzīvotāju aizsardzību sabiedriskās 
vietās. Tam būtu jāpapildina centieni, ko 
veic citi Savienības fondi, kuri sniedz 
atbalstu drošības komponentiem 
investīcijām sabiedriskās vietās, transportā, 
enerģētikā un citā kritiskā infrastruktūrā, 
piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
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infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds. Komisijai būtu 
jāsagatavo salīdzinošs ziņojums par 
dažādu dalībvalstu tiesību aktiem, kas 
paredz nevajadzīgus šķēršļus un 
birokrātiju, un jāierosina ieteikumi 
reformu veikšanai, kas palīdzētu 
dalībvalstīm uzlabot to infrastruktūras 
investīciju līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju (14) Zems infrastruktūras investīciju 
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līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 

līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, klimatneitralitāti, konkurētspēju 
un konverģenci. Tas arī rada 
nelīdzsvarotības konsolidācijas risku un 
ietekmē reģionu attīstību ilgtermiņā. 
Ievērojamām investīcijām Savienības 
infrastruktūrā, īpaši starpsavienojumos un 
energoefektivitātē un Eiropas vienotas 
transporta telpas izveidē, ir būtiska nozīme, 
lai sasniegtu Savienības ilgtspējas mērķus, 
tostarp izpildītu Savienības saistības 
attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
un sasniegtu 2030. gada mērķus 
enerģētikas un klimata jomā. Tādēļ 
atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu būt 
vērstam uz investīcijām transporta, 
enerģētikas, tostarp energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu un citu drošas 
un ilgtspējīgas nulles emisiju enerģijas 
avotu, vides infrastruktūras, ar rīcību 
klimata jomā saistītas infrastruktūras, 
jūrlietu infrastruktūras un digitālās 
infrastruktūras jomā. Programmā InvestEU 
prioritāte būtu jāpiešķir jomām, kurās ir 
nepietiekamas investīcijas un kurās ir 
nepieciešamas papildu investīcijas. Lai 
maksimāli palielinātu Savienības finansiālā 
atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir 
lietderīgi veicināt racionalizētu 
investēšanas procesu, kas nodrošina 
projektu plūsmas pamanāmību un 
maksimāli palielina attiecīgo Savienības 
programmu sinerģijas tādās jomās kā 
transports, enerģētika un digitalizācija. 
Paturot prātā vides, drošuma un drošības 
apdraudējumus, investīciju projektiem, kas 
saņem Savienības atbalstu, nebūtu jāietver 
darbības, kas rada būtisku kaitējumu 
videi un mērķiem vides jomā, kas noteikti 
ES taksonomijā, būtu jāietver 
infrastruktūras un klimata noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās, kā arī 
piesardzības princips attiecībā uz vidi. 
Tam būtu jāpapildina centieni, ko veic citi 
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Reģionālās attīstības fonds. Savienības fondi, kuri sniedz atbalstu 
drošības komponentiem investīcijām 
sabiedriskās vietās, transportā, enerģētikā 
un citā kritiskā infrastruktūrā, piemēram, 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un dzīves apstākļu 
augšupēju konverģenci Eiropā. Tas arī 
rada nelīdzsvarotības konsolidācijas risku 
un ietekmē reģionu attīstību ilgtermiņā. 
Ievērojamām investīcijām Savienības 
infrastruktūrā, īpaši starpsavienojumos un 
energoefektivitātē un Eiropas vienotas 
transporta telpas izveidē, kā arī taisnīgāka 
un iekļaujošāka darba tirgus izveidē, ir 
būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā, kā arī cilvēkos un kvalitatīvās 
darbvietās taisnīgākā un iekļaujošākā 
darba tirgū. Programmā InvestEU 
prioritāte būtu jāpiešķir jomām, kurās ir 
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veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

nepietiekamas investīcijas un kurās ir 
nepieciešamas papildu investīcijas. Lai 
maksimāli palielinātu Savienības finansiālā 
atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir 
lietderīgi veicināt racionalizētu 
investēšanas procesu, kas nodrošina 
projektu plūsmas pamanāmību un 
maksimāli palielina attiecīgo Savienības 
programmu sinerģijas tādās jomās kā 
transports, enerģētika un digitalizācija. 
Paturot prātā drošuma un drošības 
apdraudējumus, investīciju projektiem, kas 
saņem Savienības atbalstu, būtu jāietver 
infrastruktūras noturības pasākumi, tostarp 
infrastruktūras uzturēšana un drošība, un 
tajos būtu jāņem vērā principi, kas attiecas 
uz iedzīvotāju aizsardzību sabiedriskās 
vietās. Tam būtu jāpapildina centieni, ko 
veic citi Savienības fondi, kuri sniedz 
atbalstu drošības komponentiem 
investīcijām sabiedriskās vietās, transportā, 
enerģētikā un citā kritiskā infrastruktūrā, 
piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
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ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz Parīzes 
nolīgumu un ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un sasniegtu 2030. gada mērķus 
enerģētikas un klimata jomā, ko paredz 
Eiropas zaļais kurss. Tādēļ atbalstam no 
fonda InvestEU vajadzētu būt vērstam uz 
investīcijām transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu — nosakot 
mērķi mazināt enerģētisko nabadzību —, 
vides infrastruktūras, ar rīcību klimata 
jomā saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, tīra enerģētika 
un digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
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14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā, ko veicināja 
ES fiskālās politikas noteikumi, kas 
ierobežoja ar parāda instrumentiem 
finansētus ieguldījumu izdevumus, 
mazināja Savienības spēju veicināt 
ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un 
konverģenci. Tas arī rada nelīdzsvarotības 
konsolidācijas risku un ietekmē reģionu 
attīstību ilgtermiņā. Ievērojamām 
investīcijām Savienības infrastruktūrā, 
īpaši starpsavienojumos un 
energoefektivitātē un Eiropas vienotas 
transporta telpas izveidē, ir būtiska nozīme, 
lai sasniegtu Savienības ilgtspējas mērķus, 
tostarp izpildītu Savienības saistības 
attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
un sasniegtu 2030. gada mērķus 
enerģētikas un klimata jomā. Tādēļ 
atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu būt 
vērstam uz investīcijām transporta, 
enerģētikas, tostarp energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu un citu drošas 
un ilgtspējīgas mazemisijas enerģijas 
avotu, vides infrastruktūras, ar rīcību 
klimata jomā saistītas infrastruktūras, 
jūrlietu infrastruktūras un digitālās 
infrastruktūras jomā. Programmā InvestEU 
prioritāte būtu jāpiešķir jomām, kurās ir 
nepietiekamas investīcijas un kurās ir 
nepieciešamas papildu investīcijas. Lai 
maksimāli palielinātu Savienības finansiālā 
atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir 
lietderīgi veicināt racionalizētu 
investēšanas procesu, kas nodrošina 
projektu plūsmas pamanāmību un 
maksimāli palielina attiecīgo Savienības 
programmu sinerģijas tādās jomās kā 
transports, enerģētika un digitalizācija. 
Paturot prātā drošuma un drošības 
apdraudējumus, investīciju projektiem, kas 
saņem Savienības atbalstu, būtu jāietver 
infrastruktūras noturības pasākumi, tostarp 
infrastruktūras uzturēšana un drošība, un 



PE657.232v01-00 86/361 AM\1212517LV.docx

LV

fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

tajos būtu jāņem vērā principi, kas attiecas 
uz iedzīvotāju aizsardzību sabiedriskās 
vietās. Tam būtu jāpapildina centieni, ko 
veic citi Savienības fondi, kuri sniedz 
atbalstu drošības komponentiem 
investīcijām sabiedriskās vietās, transportā, 
enerģētikā un citā kritiskā infrastruktūrā, 
piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
iekšējā tirgus dalībnieku spēju veicināt 
ilgtspējīgu izaugsmi un izgaismoja 
nepieciešamību pievērsties Savienības 
konkurētspējai un konverģencei. Tas arī 
rada nelīdzsvarotības konsolidācijas risku 
un ietekmē reģionu attīstību ilgtermiņā. 
Ievērojamām investīcijām Savienības 
infrastruktūrā, īpaši starpsavienojumos un 
energoefektivitātē un Eiropas vienotas 
transporta telpas izveidē, ir būtiska nozīme, 
lai sasniegtu Savienības ilgtspējas mērķus, 
tostarp izpildītu Savienības saistības 
attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
un sasniegtu 2030. gada mērķus 
enerģētikas un klimata jomā. Tādēļ 
atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu būt 
vērstam uz investīcijām transporta, 
enerģētikas, tostarp energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu un citu drošas 
un ilgtspējīgas mazemisijas enerģijas 
avotu, vides infrastruktūras, ar rīcību 
klimata jomā saistītas infrastruktūras, 
jūrlietu infrastruktūras un digitālās 
infrastruktūras jomā. Programmā InvestEU 
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investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

prioritāte būtu jāpiešķir jomām, kurās ir 
nepietiekamas investīcijas gan dalībvalstu, 
gan arī Savienības līmenī. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Sabine Verheyen
Kultūras un izglītības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības 
konsolidācijas risku un ietekmē reģionu 
attīstību ilgtermiņā. Ievērojamām 
investīcijām Savienības infrastruktūrā, 
īpaši starpsavienojumos un 
energoefektivitātē un Eiropas vienotas 

(14) Zems investīciju līmenis materiālos 
un nemateriālos aktīvos un infrastruktūrā 
Savienībā finanšu krīzes laikā un atkal 
Covid-19 krīzes laikā mazināja Savienības 
spēju veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, 
konkurētspēju un konverģenci. Tas arī rada 
risku, ka gan dalībvalstīs, gan starp tām 
var veidoties nelīdzsvarotība, un ietekmē 
reģionu attīstību ilgtermiņā. Ievērojamām 
investīcijām Savienības infrastruktūrā, 
īpaši starpsavienojumos un 
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transporta telpas izveidē, ir būtiska nozīme, 
lai sasniegtu Savienības ilgtspējas mērķus, 
tostarp izpildītu Savienības saistības 
attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
un sasniegtu 2030. gada mērķus 
enerģētikas un klimata jomā. Tādēļ 
atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu būt 
vērstam uz investīcijām transporta, 
enerģētikas, tostarp energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu un citu drošas 
un ilgtspējīgas mazemisijas enerģijas 
avotu, vides infrastruktūras, ar rīcību 
klimata jomā saistītas infrastruktūras, 
jūrlietu infrastruktūras un digitālās 
infrastruktūras jomā. Programmā InvestEU 
prioritāte būtu jāpiešķir jomām, kurās ir 
nepietiekamas investīcijas un kurās ir 
nepieciešamas papildu investīcijas. Lai 
maksimāli palielinātu Savienības finansiālā 
atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir 
lietderīgi veicināt racionalizētu 
investēšanas procesu, kas nodrošina 
projektu plūsmas pamanāmību un 
maksimāli palielina attiecīgo Savienības 
programmu sinerģijas tādās jomās kā 
transports, enerģētika un digitalizācija. 
Paturot prātā drošuma un drošības 
apdraudējumus, investīciju projektiem, kas 
saņem Savienības atbalstu, būtu jāietver 
infrastruktūras noturības pasākumi, tostarp 
infrastruktūras uzturēšana un drošība, un 
tajos būtu jāņem vērā principi, kas attiecas 
uz iedzīvotāju aizsardzību sabiedriskās 
vietās. Tam būtu jāpapildina centieni, ko 
veic citi Savienības fondi, kuri sniedz 
atbalstu drošības komponentiem 
investīcijām sabiedriskās vietās, transportā, 
enerģētikā un citā kritiskā infrastruktūrā, 
piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds.

energoefektivitātē un Eiropas vienotas 
transporta telpas izveidē, ir būtiska nozīme, 
lai sasniegtu Savienības ilgtspējas mērķus, 
tostarp izpildītu Savienības saistības 
attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
un sasniegtu 2030. gada mērķus 
enerģētikas un klimata jomā. Tādēļ 
atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu būt 
vērstam uz investīcijām transporta, 
enerģētikas, tostarp energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu un citu drošas 
un ilgtspējīgas mazemisijas enerģijas 
avotu, vides infrastruktūras, ar rīcību 
klimata jomā saistītas infrastruktūras, 
jūrlietu infrastruktūras un digitālās 
infrastruktūras jomā. Programmā InvestEU 
prioritāte būtu jāpiešķir jomām, kurās ir 
nepietiekamas investīcijas un kurās ir 
nepieciešamas papildu investīcijas. Lai 
maksimāli palielinātu Savienības finansiālā 
atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir 
lietderīgi veicināt racionalizētu 
investēšanas procesu, kas nodrošina 
projektu plūsmas pamanāmību un 
maksimāli palielina attiecīgo Savienības 
programmu sinerģijas tādās jomās kā 
transports, enerģētika un digitalizācija. 
Paturot prātā drošuma un drošības 
apdraudējumus, investīciju projektiem, kas 
saņem Savienības atbalstu, būtu jāietver 
infrastruktūras noturības pasākumi, tostarp 
infrastruktūras uzturēšana un drošība, un 
tajos būtu jāņem vērā principi, kas attiecas 
uz iedzīvotāju aizsardzību sabiedriskās 
vietās. Tam būtu jāpapildina centieni, ko 
veic citi Savienības fondi, kuri sniedz 
atbalstu drošības komponentiem 
investīcijām sabiedriskās vietās, transportā, 
enerģētikā un citā kritiskā infrastruktūrā, 
piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 
sasniegtu 2030. gada mērķus enerģētikas 
un klimata jomā. Tādēļ atbalstam no fonda 
InvestEU vajadzētu būt vērstam uz 
investīcijām transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis vairākās dalībvalstīs finanšu krīzes 
laikā un atkal Covid-19 krīzes laikā 
mazināja vairāku dalībvalstu spēju 
veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, 
konkurētspēju un konverģenci. Tas arī rada 
nelīdzsvarotības konsolidācijas risku un 
ietekmē reģionu attīstību ilgtermiņā. 
Ievērojamām investīcijām infrastruktūrā, 
īpaši starpsavienojumos un 
energoefektivitātē un Eiropas vienotas 
transporta telpas izveidē, ir būtiska nozīme, 
lai sasniegtu Savienības ilgtspējas mērķus. 
Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas, taču ir sagaidāma liela atdeve 
no investīcijām. Lai maksimāli palielinātu 
Savienības finansiālā atbalsta ietekmi un 
pievienoto vērtību, ir lietderīgi veicināt 
racionalizētu investēšanas procesu, kas 
nodrošina projektu plūsmas pamanāmību 
un maksimāli palielina attiecīgo Savienības 
programmu sinerģijas tādās jomās kā 
transports, enerģētika un digitalizācija. 
Paturot prātā drošuma un drošības 
apdraudējumus, investīciju projektiem, kas 
saņem Savienības atbalstu, būtu jāietver 
infrastruktūras noturības pasākumi, tostarp 
infrastruktūras uzturēšana un drošība, un 
tajos būtu jāņem vērā principi, kas attiecas 
uz iedzīvotāju aizsardzību sabiedriskās 
vietās. Tam būtu jāpapildina centieni, ko 
veic citi Savienības fondi, kuri sniedz 
atbalstu drošības komponentiem 
investīcijām sabiedriskās vietās, transportā, 
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jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

enerģētikā un citā kritiskā infrastruktūrā, 
piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā ir mazinājis 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
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ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Programmai InvestEU attiecīgā 
gadījumā vajadzētu palīdzēt sasniegt 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
(ES) 2018/200128 un Pārvaldības regulas29 
mērķus, kā arī veicināt energoefektivitāti 
lēmumos par investīcijām.

(15) Programmai InvestEU attiecīgā 
gadījumā vajadzētu palīdzēt sasniegt 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
(ES) 2018/200128 un Pārvaldības regulas29 
mērķus, kā arī veicināt energoefektivitāti 
un mazināt enerģētisko nabadzību 
lēmumos par investīcijām.

_________________ _________________
28 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 
11. decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 
11. decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 29 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
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(ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību un ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

(ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību un ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 124
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Programmai InvestEU attiecīgā 
gadījumā vajadzētu palīdzēt sasniegt 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
(ES) 2018/200128 un Pārvaldības regulas29 
mērķus, kā arī veicināt energoefektivitāti 
lēmumos par investīcijām.

(15) Programmai InvestEU vajadzētu 
palīdzēt sasniegt Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas (ES) 2018/200128 un 
Pārvaldības regulas29 mērķus, kā arī 
veicināt energoefektivitāti lēmumos par 
investīcijām.

_________________ _________________
28 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 
11. decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 
11. decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību un ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 

29 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību un ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 125
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Patiesa multimodalitāte ir iespēja 
radīt efektīvu un videi draudzīgu transporta 
tīklu, kas izmanto maksimālo potenciālu, 
ko sniedz visi transporta veidi, un veido 
starp tiem sinerģiju. Programmai InvestEU 
vajadzētu atbalstīt investīcijas multimodāla 
transporta mezglos, kuri — neraugoties uz 
savu nozīmīgo ekonomisko potenciālu un 
uzņēmējdarbības pamatojumu — rada 
nozīmīgu risku privātiem investoriem. 
Programmai InvestEU arī vajadzētu 
veicināt intelektisku transporta sistēmu 
(ITS) izstrādi un ieviešanu. Programmai 
InvestEU vajadzētu palīdzēt pastiprināt 
centienus izstrādāt un izmantot 
tehnoloģijas, ar ko atbalsta 
transportlīdzekļu un ceļu infrastruktūras 
drošības uzlabojumus.

(16) Patiesa multimodalitāte ir iespēja 
radīt efektīvu un videi draudzīgu transporta 
tīklu, kas izmanto maksimālo potenciālu, 
ko sniedz visi transporta veidi, un veido 
starp tiem sinerģiju. Programmai InvestEU 
vajadzētu atbalstīt investīcijas multimodāla 
transporta mezglos it īpaši mazāk attīstītos 
reģionos ar nepietiekamiem 
savienojumiem ar TEN-T, kuri — 
neraugoties uz savu nozīmīgo ekonomisko 
potenciālu un uzņēmējdarbības 
pamatojumu — rada nozīmīgu risku 
privātiem investoriem. Programmai 
InvestEU arī vajadzētu veicināt 
intelektisku transporta sistēmu (ITS) 
izstrādi un ieviešanu. Programmai 
InvestEU vajadzētu palīdzēt pastiprināt 
centienus izstrādāt un izmantot 
tehnoloģijas, ar ko atbalsta 
transportlīdzekļu un ceļu infrastruktūras 
drošības uzlabojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini
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Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Patiesa multimodalitāte ir iespēja 
radīt efektīvu un videi draudzīgu transporta 
tīklu, kas izmanto maksimālo potenciālu, 
ko sniedz visi transporta veidi, un veido 
starp tiem sinerģiju. Programmai InvestEU 
vajadzētu atbalstīt investīcijas multimodāla 
transporta mezglos, kuri — neraugoties uz 
savu nozīmīgo ekonomisko potenciālu un 
uzņēmējdarbības pamatojumu — rada 
nozīmīgu risku privātiem investoriem. 
Programmai InvestEU arī vajadzētu 
veicināt intelektisku transporta sistēmu 
(ITS) izstrādi un ieviešanu. Programmai 
InvestEU vajadzētu palīdzēt pastiprināt 
centienus izstrādāt un izmantot 
tehnoloģijas, ar ko atbalsta 
transportlīdzekļu un ceļu infrastruktūras 
drošības uzlabojumus.

(16) Patiesa multimodalitāte ir iespēja 
radīt efektīvu un videi draudzīgu transporta 
tīklu, kas izmanto maksimālo potenciālu, 
ko sniedz visi transporta veidi, un veido 
starp tiem sinerģiju. Programmai InvestEU 
vajadzētu atbalstīt investīcijas multimodāla 
transporta mezglos, kuri — neraugoties uz 
savu nozīmīgo ekonomisko potenciālu un 
uzņēmējdarbības pamatojumu — rada 
nozīmīgu risku privātiem investoriem. 
Programmai InvestEU arī vajadzētu 
veicināt intelektisku transporta sistēmu 
(ITS) izstrādi un ieviešanu. Programmai 
InvestEU vajadzētu palīdzēt pastiprināt 
centienus izstrādāt un izmantot 
tehnoloģijas, ar ko atbalsta 
transportlīdzekļu un ceļu infrastruktūras 
drošības uzlabojumus, kā arī veicināt 
nodarbinātību un uzlabot darba apstākļus 
šajā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Patiesa multimodalitāte ir iespēja 
radīt efektīvu un videi draudzīgu transporta 
tīklu, kas izmanto maksimālo potenciālu, 
ko sniedz visi transporta veidi, un veido 
starp tiem sinerģiju. Programmai InvestEU 
vajadzētu atbalstīt investīcijas multimodāla 
transporta mezglos, kuri — neraugoties uz 
savu nozīmīgo ekonomisko potenciālu un 
uzņēmējdarbības pamatojumu — rada 
nozīmīgu risku privātiem investoriem. 

(16) Patiesa multimodalitāte ir iespēja 
radīt efektīvu un videi draudzīgu transporta 
tīklu, kas izmanto maksimālo potenciālu, 
ko sniedz visi transporta veidi, un veido 
starp tiem sinerģiju. Programmai InvestEU 
vajadzētu atbalstīt investīcijas multimodāla 
transporta mezglos, kuri — neraugoties uz 
savu nozīmīgo ekonomisko potenciālu un 
uzņēmējdarbības pamatojumu — rada 
nozīmīgu risku privātiem investoriem. 
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Programmai InvestEU arī vajadzētu 
veicināt intelektisku transporta sistēmu 
(ITS) izstrādi un ieviešanu. Programmai 
InvestEU vajadzētu palīdzēt pastiprināt 
centienus izstrādāt un izmantot 
tehnoloģijas, ar ko atbalsta 
transportlīdzekļu un ceļu infrastruktūras 
drošības uzlabojumus.

Programmai InvestEU arī vajadzētu 
veicināt intelektisku transporta sistēmu 
(ITS) izstrādi un ieviešanu. Programmai 
InvestEU vajadzētu palīdzēt pastiprināt 
centienus izstrādāt un izmantot 
tehnoloģijas, ar ko atbalsta 
transportlīdzekļu un ceļu infrastruktūras 
drošības uzlabojumus, kā arī veicināt 
nodarbinātību un uzlabot darba apstākļus 
šajā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Programmai InvestEU būtu 
jāsniedz ieguldījums Savienības politikā 
attiecībā uz jūrām un okeāniem, attīstot 
projektus un uzņēmumus zilās ekonomikas 
jomā un izstrādājot ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas finanšu principus. Tas var 
ietvert intervenci jūrniecības 
uzņēmējdarbības un jūrniecības nozares, 
inovatīvas un konkurētspējīgas jūrniecības 
nozares, kā arī atjaunojamo jūras 
energoresursu enerģijas un aprites 
ekonomikas jomā.

(17) Programmai InvestEU būtu 
jāsniedz ieguldījums Savienības politikā 
attiecībā uz jūrām un okeāniem, attīstot 
projektus un uzņēmumus zilās ekonomikas 
jomā un izstrādājot ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas finanšu principus. Tas var 
ietvert intervenci jūrniecības 
uzņēmējdarbības un jūrniecības nozares, 
inovatīvas un konkurētspējīgas jūrniecības 
nozares, kā arī atjaunojamo jūras 
energoresursu enerģijas un aprites 
ekonomikas jomā un pasākumus 
nodarbinātības veicināšanai un darba 
apstākļu uzlabošanai šajā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Programmai InvestEU būtu 
jāsniedz ieguldījums Savienības politikā 
attiecībā uz jūrām un okeāniem, attīstot 
projektus un uzņēmumus zilās ekonomikas 
jomā un izstrādājot ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas finanšu principus. Tas var 
ietvert intervenci jūrniecības 
uzņēmējdarbības un jūrniecības nozares, 
inovatīvas un konkurētspējīgas jūrniecības 
nozares, kā arī atjaunojamo jūras 
energoresursu enerģijas un aprites 
ekonomikas jomā.

(17) Programmai InvestEU būtu 
jāsniedz ieguldījums Savienības politikā 
attiecībā uz jūrām un okeāniem, attīstot 
projektus un uzņēmumus zilās ekonomikas 
jomā un izstrādājot ilgtspējīgas zilās 
ekonomikas finanšu principus. Tas var 
ietvert intervenci jūrniecības 
uzņēmējdarbības un jūrniecības nozares, 
inovatīvas un konkurētspējīgas jūrniecības 
nozares, kā arī atjaunojamo jūras 
energoresursu enerģijas un aprites 
ekonomikas jomā un pasākumus 
nodarbinātības veicināšanai un darba 
apstākļu uzlabošanai šajā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Programmai InvestEU būtu 
jāveicina ES stratēģijas Donavas 
reģionam īstenošana, jo investīciju 
iespējas varētu uzlabot transporta un 
enerģijas savienojumus, vides aizsardzību, 
sociālekonomisko attīstību un drošību 
reģionā.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā 
palielinājās, investīcijas augstāka riska 
darbībās, piemēram, pētniecībā un 
inovācijā, joprojām bija nepietiekamas, un 
tagad ir sagaidāms, ka krīze tās būs būtiski 
skārusi. Tā rezultātā nepietiekamās 
investīcijas pētniecībā un inovācijā kaitē 
Savienības rūpniecības un ekonomikas 
konkurētspējai un tās iedzīvotāju dzīves 
kvalitātei. Fondam InvestEU būtu 
jānodrošina atbilstīgie finanšu produkti, 
kas aptvertu dažādus inovācijas cikla 
posmus un plašu ieinteresēto personu loku, 
jo īpaši, lai varētu komerciālā mērogā 
Savienībā izvērst un ieviest risinājumus 
nolūkā tos padarīt konkurētspējīgus 
pasaules tirgos un lai pasaules līmenī 
sekmētu Savienības izcilību ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, rīkojoties sinerģijā ar 
programmu "Apvārsnis Eiropa", tostarp 
Eiropas Inovācijas padomi. Šajā sakarībā 
kā stabils pamats šāda mērķtiecīga atbalsta 
nodrošināšanai būtu jāizmanto pieredze, 
kas gūta, izmantojot programmas 
"Apvārsnis 2020" ietvaros ieviestos finanšu 
instrumentus, piemēram, InnovFin — ES 
finansējums novatoriem, lai veicinātu un 
paātrinātu inovatīvu uzņēmumu piekļuvi 
finansējumam.

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā 
palielinājās, investīcijas augstāka riska 
darbībās, piemēram, pētniecībā un 
inovācijā, joprojām bija nepietiekamas, un 
tagad ir sagaidāms, ka krīze tās būs būtiski 
skārusi. Tā rezultātā nepietiekamās 
investīcijas pētniecībā un inovācijā kaitē 
Savienības rūpniecības un ekonomikas 
konkurētspējai un tās iedzīvotāju dzīves 
kvalitātei. Fondam InvestEU būtu 
jānodrošina atbilstīgie finanšu produkti, 
kas aptvertu dažādus inovācijas cikla 
posmus un plašu ieinteresēto personu loku, 
jo īpaši, lai varētu komerciālā mērogā 
Savienībā izvērst un ieviest risinājumus 
nolūkā tos padarīt konkurētspējīgus 
pasaules tirgos un lai pasaules līmenī 
sekmētu Savienības izcilību ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, rīkojoties sinerģijā ar 
programmu "Apvārsnis Eiropa", tostarp 
Eiropas Inovācijas padomi. Šajā sakarībā 
kā stabils pamats šāda mērķtiecīga atbalsta 
nodrošināšanai būtu jāizmanto pieredze, 
kas gūta, izmantojot programmas 
"Apvārsnis 2020" ietvaros ieviestos finanšu 
instrumentus, piemēram, InnovFin — ES 
finansējums novatoriem, lai veicinātu un 
paātrinātu inovatīvu uzņēmumu piekļuvi 
finansējumam. Labāks dzimumu līdzsvars 
jaunuzņēmumu un inovācijas 
finansēšanā palīdzēs labāk izmantot 
talantīgu cilvēku spējas un idejas. Mazāk 
nekā 1 % riska kapitāla fondu pārvalda 
sievietes, un tādu sieviešu uzņēmēju 
procentuālā daļa, kuras dibina 
jaunuzņēmumus, ir ievērojami zemāka 
par vidējo rādītāju visās uzņēmumu 
kategorijās.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru
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Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā 
palielinājās, investīcijas augstāka riska 
darbībās, piemēram, pētniecībā un 
inovācijā, joprojām bija nepietiekamas, un 
tagad ir sagaidāms, ka krīze tās būs būtiski 
skārusi. Tā rezultātā nepietiekamās 
investīcijas pētniecībā un inovācijā kaitē 
Savienības rūpniecības un ekonomikas 
konkurētspējai un tās iedzīvotāju dzīves 
kvalitātei. Fondam InvestEU būtu 
jānodrošina atbilstīgie finanšu produkti, 
kas aptvertu dažādus inovācijas cikla 
posmus un plašu ieinteresēto personu loku, 
jo īpaši, lai varētu komerciālā mērogā 
Savienībā izvērst un ieviest risinājumus 
nolūkā tos padarīt konkurētspējīgus 
pasaules tirgos un lai pasaules līmenī 
sekmētu Savienības izcilību ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, rīkojoties sinerģijā ar 
programmu "Apvārsnis Eiropa", tostarp 
Eiropas Inovācijas padomi. Šajā sakarībā 
kā stabils pamats šāda mērķtiecīga atbalsta 
nodrošināšanai būtu jāizmanto pieredze, 
kas gūta, izmantojot programmas 
"Apvārsnis 2020" ietvaros ieviestos finanšu 
instrumentus, piemēram, InnovFin — ES 
finansējums novatoriem, lai veicinātu un 
paātrinātu inovatīvu uzņēmumu piekļuvi 
finansējumam.

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā 
palielinājās, investīcijas augstāka riska 
darbībās, piemēram, pētniecībā un 
inovācijā, joprojām bija nepietiekamas, un 
tagad ir sagaidāms, ka krīze tās būs būtiski 
skārusi. Tā kā pētniecībai un inovācijai 
būs izšķiroša nozīme Savienības noturības 
konsolidācijā, lai risinātu nākotnes 
problēmas, fondam InvestEU būtu 
jārisina jautājums par investīciju 
nepietiekamību pētniecībā un inovācijā, 
kas kaitē Savienības rūpniecības un 
ekonomikas konkurētspējai un tās 
iedzīvotāju dzīves kvalitātei. Fondam 
InvestEU būtu jānodrošina atbilstīgie 
finanšu produkti, kas aptvertu dažādus 
inovācijas cikla posmus un plašu 
ieinteresēto personu loku, jo īpaši, lai 
varētu komerciālā mērogā Savienībā 
izvērst un ieviest risinājumus nolūkā tos 
padarīt konkurētspējīgus pasaules tirgos un 
lai pasaules līmenī sekmētu Savienības 
izcilību ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, 
rīkojoties sinerģijā ar programmu 
"Apvārsnis Eiropa", tostarp Eiropas 
Inovācijas padomi. Šajā sakarībā kā stabils 
pamats šāda mērķtiecīga atbalsta 
nodrošināšanai būtu jāizmanto pieredze, 
kas gūta, izmantojot programmas 
"Apvārsnis 2020" ietvaros ieviestos finanšu 
instrumentus, piemēram, InnovFin — ES 
finansējums novatoriem, lai veicinātu un 
paātrinātu inovatīvu uzņēmumu piekļuvi 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
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18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā 
palielinājās, investīcijas augstāka riska 
darbībās, piemēram, pētniecībā un 
inovācijā, joprojām bija nepietiekamas, un 
tagad ir sagaidāms, ka krīze tās būs būtiski 
skārusi. Tā rezultātā nepietiekamās 
investīcijas pētniecībā un inovācijā kaitē 
Savienības rūpniecības un ekonomikas 
konkurētspējai un tās iedzīvotāju dzīves 
kvalitātei. Fondam InvestEU būtu 
jānodrošina atbilstīgie finanšu produkti, 
kas aptvertu dažādus inovācijas cikla 
posmus un plašu ieinteresēto personu loku, 
jo īpaši, lai varētu komerciālā mērogā 
Savienībā izvērst un ieviest risinājumus 
nolūkā tos padarīt konkurētspējīgus 
pasaules tirgos un lai pasaules līmenī 
sekmētu Savienības izcilību ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, rīkojoties sinerģijā ar 
programmu "Apvārsnis Eiropa", tostarp 
Eiropas Inovācijas padomi. Šajā sakarībā 
kā stabils pamats šāda mērķtiecīga atbalsta 
nodrošināšanai būtu jāizmanto pieredze, 
kas gūta, izmantojot programmas 
"Apvārsnis 2020" ietvaros ieviestos finanšu 
instrumentus, piemēram, InnovFin — ES 
finansējums novatoriem, lai veicinātu un 
paātrinātu inovatīvu uzņēmumu piekļuvi 
finansējumam.

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā 
palielinājās, investīcijas augstāka riska 
darbībās, piemēram, pētniecībā un 
inovācijā, joprojām bija nepietiekamas, un 
tagad ir sagaidāms, ka krīze tās būs būtiski 
skārusi. Tā rezultātā nepietiekamās 
investīcijas pētniecībā un inovācijā kaitē 
Savienības rūpniecības un ekonomikas 
konkurētspējai un tās iedzīvotāju dzīves 
kvalitātei, kā arī apdraud Savienības 
centienus panākt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos. Fondam InvestEU būtu 
jānodrošina atbilstīgie finanšu produkti, 
kas aptvertu dažādus inovācijas cikla 
posmus un plašu ieinteresēto personu loku, 
jo īpaši, lai varētu komerciālā mērogā 
Savienībā izvērst un ieviest risinājumus 
nolūkā tos padarīt konkurētspējīgus 
pasaules tirgos un lai pasaules līmenī 
sekmētu Savienības izcilību ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, rīkojoties sinerģijā ar 
programmu "Apvārsnis Eiropa", tostarp 
Eiropas Inovācijas padomi. Šajā sakarībā 
kā stabils pamats šāda mērķtiecīga atbalsta 
nodrošināšanai būtu jāizmanto pieredze, 
kas gūta, izmantojot programmas 
"Apvārsnis 2020" ietvaros ieviestos finanšu 
instrumentus, piemēram, InnovFin — ES 
finansējums novatoriem, lai veicinātu un 
paātrinātu inovatīvu uzņēmumu piekļuvi 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā 
palielinājās, investīcijas augstāka riska 
darbībās, piemēram, pētniecībā un 
inovācijā, joprojām bija nepietiekamas, un 
tagad ir sagaidāms, ka krīze tās būs būtiski 
skārusi. Tā rezultātā nepietiekamās 
investīcijas pētniecībā un inovācijā kaitē 
Savienības rūpniecības un ekonomikas 
konkurētspējai un tās iedzīvotāju dzīves 
kvalitātei. Fondam InvestEU būtu 
jānodrošina atbilstīgie finanšu produkti, 
kas aptvertu dažādus inovācijas cikla 
posmus un plašu ieinteresēto personu loku, 
jo īpaši, lai varētu komerciālā mērogā 
Savienībā izvērst un ieviest risinājumus 
nolūkā tos padarīt konkurētspējīgus 
pasaules tirgos un lai pasaules līmenī 
sekmētu Savienības izcilību ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, rīkojoties sinerģijā ar 
programmu "Apvārsnis Eiropa", tostarp 
Eiropas Inovācijas padomi. Šajā sakarībā 
kā stabils pamats šāda mērķtiecīga atbalsta 
nodrošināšanai būtu jāizmanto pieredze, 
kas gūta, izmantojot programmas 
"Apvārsnis 2020" ietvaros ieviestos finanšu 
instrumentus, piemēram, InnovFin — ES 
finansējums novatoriem, lai veicinātu un 
paātrinātu inovatīvu uzņēmumu piekļuvi 
finansējumam.

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā 
palielinājās, investīcijas augstāka riska 
darbībās, piemēram, pētniecībā un 
inovācijā, joprojām bija nepietiekamas, un 
tagad ir sagaidāms, ka krīze tās būs būtiski 
skārusi. Tā rezultātā nepietiekamās 
investīcijas pētniecībā un inovācijā kaitē 
Savienības rūpniecības un ekonomikas 
konkurētspējai un tās iedzīvotāju dzīves 
kvalitātei. Fondam InvestEU būtu 
jānodrošina atbilstīgie finanšu produkti, 
kas aptvertu dažādus inovācijas cikla 
posmus un plašu ieinteresēto personu loku, 
jo īpaši, lai varētu komerciālā mērogā 
Savienībā izvērst un ieviest risinājumus 
nolūkā tos padarīt ilgtspējīgus un 
konkurētspējīgus pasaules tirgos un lai 
pasaules līmenī sekmētu Savienības 
izcilību ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, 
rīkojoties sinerģijā ar programmu 
"Apvārsnis Eiropa", tostarp Eiropas 
Inovācijas padomi. Šajā sakarībā kā stabils 
pamats šāda mērķtiecīga atbalsta 
nodrošināšanai būtu jāizmanto pieredze, 
kas gūta, izmantojot programmas 
"Apvārsnis 2020" ietvaros ieviestos finanšu 
instrumentus, piemēram, InnovFin — ES 
finansējums novatoriem, lai veicinātu un 
paātrinātu inovatīvu uzņēmumu piekļuvi 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā 
palielinājās, investīcijas augstāka riska 

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā bija 
pieņemamā līmenī, investīcijas augstāka 
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darbībās, piemēram, pētniecībā un 
inovācijā, joprojām bija nepietiekamas, un 
tagad ir sagaidāms, ka krīze tās būs būtiski 
skārusi. Tā rezultātā nepietiekamās 
investīcijas pētniecībā un inovācijā kaitē 
Savienības rūpniecības un ekonomikas 
konkurētspējai un tās iedzīvotāju dzīves 
kvalitātei. Fondam InvestEU būtu 
jānodrošina atbilstīgie finanšu produkti, 
kas aptvertu dažādus inovācijas cikla 
posmus un plašu ieinteresēto personu loku, 
jo īpaši, lai varētu komerciālā mērogā 
Savienībā izvērst un ieviest risinājumus 
nolūkā tos padarīt konkurētspējīgus 
pasaules tirgos un lai pasaules līmenī 
sekmētu Savienības izcilību ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, rīkojoties sinerģijā ar 
programmu "Apvārsnis Eiropa", tostarp 
Eiropas Inovācijas padomi. Šajā sakarībā 
kā stabils pamats šāda mērķtiecīga atbalsta 
nodrošināšanai būtu jāizmanto pieredze, 
kas gūta, izmantojot programmas 
"Apvārsnis 2020" ietvaros ieviestos finanšu 
instrumentus, piemēram, InnovFin — ES 
finansējums novatoriem, lai veicinātu un 
paātrinātu inovatīvu uzņēmumu piekļuvi 
finansējumam.

riska darbībās, piemēram, pētniecībā un 
inovācijā, joprojām bija nepietiekamas, un 
tagad ir sagaidāms, ka krīze tās būs būtiski 
skārusi. Tā rezultātā nepietiekamās 
investīcijas pētniecībā un inovācijā kaitē 
Savienības rūpniecības un ekonomikas 
konkurētspējai un tās iedzīvotāju dzīves 
kvalitātei. Fondam InvestEU būtu 
jānodrošina atbilstīgie finanšu produkti, 
kas aptvertu dažādus inovācijas cikla 
posmus un plašu ieinteresēto personu loku, 
jo īpaši, lai varētu komerciālā mērogā 
Savienībā izvērst un ieviest risinājumus 
nolūkā tos padarīt konkurētspējīgus 
pasaules tirgos un lai pasaules līmenī 
sekmētu Savienības izcilību ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, rīkojoties sinerģijā ar 
programmu "Apvārsnis Eiropa", tostarp 
Eiropas Inovācijas padomi. Šajā sakarībā 
kā stabils pamats šāda mērķtiecīga atbalsta 
nodrošināšanai būtu jāizmanto pieredze, 
kas gūta, izmantojot programmas 
"Apvārsnis 2020" ietvaros ieviestos finanšu 
instrumentus, piemēram, InnovFin — ES 
finansējums novatoriem, lai veicinātu un 
paātrinātu inovatīvu uzņēmumu piekļuvi 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomika nozare, kas Covid-19 
pandēmijas dēļ piedzīvojusi īpaši krasu 
kritumu. Tāpēc programmai InvestEU būtu 
jāpalīdz nostiprināt šīs nozares ilgtermiņa 
konkurētspēju, atbalstot darbības 
ilgtspējīga, inovatīva un digitalizēta 
tūrisma veicināšanai.

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomikas nozare, kas Covid-19 
pandēmijas dēļ piedzīvo īpaši krasu 
kritumu, kurš īpaši negatīvi ietekmē 
mazus ģimenes uzņēmumus, un, ņemot 
vērā dažādos ceļošanas ierobežojumus 
dalībvalstīs, ES un visā pasaulē, tiek 
prognozēts, ka tuvākajā nākotnē negatīvā 
ietekme turpināsies. Tāpēc programmai 



PE657.232v01-00 102/361 AM\1212517LV.docx

LV

InvestEU būtu jāpalīdz nostiprināt šīs 
nozares ilgtermiņa konkurētspēju, atbalstot 
darbības tūrisma nozares ilgtspējīgas, 
inovatīvas un digitālas atveseļošanās 
veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomika nozare, kas Covid-19 
pandēmijas dēļ piedzīvojusi īpaši krasu 
kritumu. Tāpēc programmai InvestEU būtu 
jāpalīdz nostiprināt šīs nozares ilgtermiņa 
konkurētspēju, atbalstot darbības 
ilgtspējīga, inovatīva un digitalizēta 
tūrisma veicināšanai.

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomikas nozare, kas Covid-19 
pandēmijas dēļ piedzīvojusi īpaši krasu 
kritumu. Daudziem Eiropas reģioniem 
tūrisms ir stratēģiski nozīmīga nozare, kas 
veicina izaugsmi un nodarbinātību. Tāpēc 
programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
nostiprināt šīs nozares ilgtermiņa 
atveseļošanos, konkurētspēju un ilgtspēju, 
atbalstot darbības ilgtspējīga, inovatīva un 
digitalizēta tūrisma veicināšanai, kā arī 
jāpalīdz veicināt nodarbinātību un uzlabot 
darba apstākļus šajā nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomika nozare, kas Covid-19 
pandēmijas dēļ piedzīvojusi īpaši krasu 
kritumu. Tāpēc programmai InvestEU būtu 

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomikas nozare, ko galvenokārt veido 
MVU, kuri Covid-19 pandēmijas dēļ 
piedzīvo īpaši krasu kritumu un kuri 
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jāpalīdz nostiprināt šīs nozares ilgtermiņa 
konkurētspēju, atbalstot darbības 
ilgtspējīga, inovatīva un digitalizēta 
tūrisma veicināšanai.

saskaras ar ierobežotām iespējām īstenot 
pārkārtošanos atbilstīgi Savienības 
mērķiem ilgtspējīgas attīstības jomā. 
Tāpēc programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
nostiprināt šīs nozares ilgtermiņa 
konkurētspēju, atbalstot darbības 
ilgtspējīga, inovatīva un digitalizēta 
tūrisma veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomika nozare, kas Covid-19 
pandēmijas dēļ piedzīvojusi īpaši krasu 
kritumu. Tāpēc programmai InvestEU būtu 
jāpalīdz nostiprināt šīs nozares ilgtermiņa 
konkurētspēju, atbalstot darbības 
ilgtspējīga, inovatīva un digitalizēta 
tūrisma veicināšanai.

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomikas nozare, kas Covid-19 
pandēmijas dēļ piedzīvojusi īpaši krasu 
kritumu. Tāpēc programmai InvestEU būtu 
jāpalīdz nostiprināt šīs nozares ilgtermiņa 
konkurētspēju, atbalstot darbības 
ilgtspējīga, inovatīva un digitalizēta 
tūrisma veicināšanai, kā arī jāpalīdz 
veicināt nodarbinātību un uzlabot darba 
apstākļus šajā nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomika nozare, kas Covid-19 
pandēmijas dēļ piedzīvojusi īpaši krasu 
kritumu. Tāpēc programmai InvestEU būtu 
jāpalīdz nostiprināt šīs nozares ilgtermiņa 

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomikas nozare, kas Covid-19 
pandēmijas dēļ piedzīvojusi īpaši krasu 
kritumu. Tāpēc programmai InvestEU būtu 
jāpalīdz nostiprināt šīs nozares ilgtermiņa 
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konkurētspēju, atbalstot darbības 
ilgtspējīga, inovatīva un digitalizēta 
tūrisma veicināšanai.

konkurētspēju, atbalstot darbības 
ilgtspējīga, inovatīva un digitalizēta 
tūrisma veicināšanai, kas popularizē 
Eiropas vēsturi un kultūru.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Steidzami ir vajadzīgi ievērojami 
centieni veikt investīcijas digitālā pārveidē 
un veicināt to, kā arī sadalīt tās sniegtos 
ieguvumus visiem Savienības 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Spēcīgs 
digitālā vienotā tirgus stratēģijas politiskais 
satvars tagad būtu jāpapildina ar vienlīdz 
vērienīgām investīcijām, tostarp mākslīgajā 
intelektā, rīkojoties saskaņā ar programmu 
"Digitālā Eiropa".

(20) Steidzami ir vajadzīgi ievērojami 
centieni veikt investīcijas digitālā pārveidē 
un veicināt to, kā arī sadalīt tās sniegtos 
ieguvumus visiem Savienības 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Spēcīgs 
digitālā vienotā tirgus stratēģijas politiskais 
satvars tagad būtu jāpapildina ar vienlīdz 
vērienīgām investīcijām, tostarp mākslīgajā 
intelektā, rīkojoties saskaņā ar programmu 
"Digitālā Eiropa", ieskaitot darbības un 
pasākumus, kas mazina ietekmi uz 
darbaspēku un aizsargā strādājošos, ko 
negatīvi ietekmē ražošanas pārkārtošana.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Steidzami ir vajadzīgi ievērojami 
centieni veikt investīcijas digitālā pārveidē 
un veicināt to, kā arī sadalīt tās sniegtos 
ieguvumus visiem Savienības 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Spēcīgs 

(20) Steidzami ir vajadzīgi ievērojami 
centieni veikt investīcijas digitālā pārveidē 
un veicināt to, kā arī sadalīt tās sniegtos 
ieguvumus visiem Savienības 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Spēcīgs 
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digitālā vienotā tirgus stratēģijas politiskais 
satvars tagad būtu jāpapildina ar vienlīdz 
vērienīgām investīcijām, tostarp mākslīgajā 
intelektā, rīkojoties saskaņā ar programmu 
"Digitālā Eiropa".

digitālā vienotā tirgus stratēģijas politiskais 
satvars tagad būtu jāpapildina ar vienlīdz 
vērienīgām investīcijām, tostarp mākslīgajā 
intelektā, rīkojoties saskaņā ar programmu 
"Digitālā Eiropa", ieskaitot darbības un 
pasākumus, kas mazina ietekmi uz 
darbaspēku un aizsargā strādājošos, ko 
negatīvi ietekmē ražošanas pārkārtošana.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Steidzami ir vajadzīgi ievērojami 
centieni veikt investīcijas digitālā pārveidē 
un veicināt to, kā arī sadalīt tās sniegtos 
ieguvumus visiem Savienības 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Spēcīgs 
digitālā vienotā tirgus stratēģijas politiskais 
satvars tagad būtu jāpapildina ar vienlīdz 
vērienīgām investīcijām, tostarp mākslīgajā 
intelektā, rīkojoties saskaņā ar programmu 
"Digitālā Eiropa".

(20) Steidzami ir vajadzīgi ievērojami 
centieni veikt investīcijas digitālā pārveidē 
un veicināt to, pievēršot pienācīgu vērību 
dzimumu digitālajai plaisai, kā arī sadalīt 
tās sniegtos ieguvumus visiem Savienības 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Spēcīgs 
digitālā vienotā tirgus stratēģijas politiskais 
satvars tagad būtu jāpapildina ar vienlīdz 
vērienīgām investīcijām, tostarp mākslīgajā 
intelektā, rīkojoties saskaņā ar programmu 
"Digitālā Eiropa".

Or. en

Grozījums Nr. 144
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Vairāk nekā 99 % no visiem 
uzņēmumiem Savienībā ir MVU, un tiem ir 

(21) Vairāk nekā 99 % no visiem 
uzņēmumiem Savienībā ir MVU, un tiem ir 



PE657.232v01-00 106/361 AM\1212517LV.docx

LV

ļoti liela un būtiska ekonomiskā vērtība. 
Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un 
nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 
saskaras ar grūtībām, cenšoties piekļūt 
finansējumam. Papildu sarežģījumus rada 
MVU un sociālās ekonomikas uzņēmumu 
vajadzība saglabāt konkurētspēju, 
iesaistoties digitalizācijā, 
internacionalizācijā, pārveidē uz aprites 
ekonomikas struktūru, inovācijas darbībās 
un paaugstinot sava darbaspēka 
kvalifikāciju. Turklāt MVU un sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem ir piekļuve 
ierobežotākam finansējuma avotu klāstam 
nekā lielākiem uzņēmumiem tāpēc, ka tie 
parasti neemitē obligācijas un tiem ir tikai 
ierobežota piekļuve biržām un lieliem 
institucionāliem investoriem. Arvien 
biežāk MVU un sociālās ekonomikas 
uzņēmumiem raksturīgi inovatīvi 
risinājumi, piemēram, darbinieku veikta 
uzņēmuma iegāde vai darbinieku līdzdalība 
uzņēmumā. Grūtības piekļūt finansējumam 
ir vēl lielākas tiem MVU, kuru darbība ir 
vērsta uz nemateriāliem aktīviem. MVU 
Savienībā ir lielā mērā atkarīgi no bankām 
un parāda finansējuma, kas izpaužas kā 
bankas overdrafti, bankas aizdevumi vai 
līzings. Vienkāršojot piekļuvi 
finansējumam un nodrošinot 
diversificētākus finansējuma avotus, ir 
jāatbalsta MVU, kas saskaras ar minētajām 
problēmām, lai palielinātu MVU spēju 
finansēt savu izveidi, izaugsmi, inovāciju 
un ilgtspējīgu attīstību, nodrošināt savu 
konkurētspēju un spēju izturēt ekonomikas 
satricinājumus, lai padarītu ekonomiku un 
finanšu sistēmu noturīgāku ekonomikas 
lejupslīdes laikā un saglabātu MVU spēju 
radīt darbvietas un nodrošināt sociālo 
labklājību. Regula arī papildina jau 
īstenotās iniciatīvas saistībā ar kapitāla 
tirgu savienību. Tāpēc fondam InvestEU 
vajadzētu balstīties uz sekmīgām 
Savienības programmām, piemēram, 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu (COSME), un vajadzētu 
nodrošināt apgrozāmo kapitālu un 
investīcijas visā uzņēmuma dzīves ciklā, 

ļoti liela un būtiska ekonomiskā vērtība. 
Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un 
nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 
saskaras ar grūtībām, cenšoties piekļūt 
finansējumam. Papildu sarežģījumus rada 
MVU un sociālās ekonomikas uzņēmumu 
vajadzība saglabāt konkurētspēju, 
iesaistoties digitalizācijā, 
internacionalizācijā, pārveidē uz aprites 
ekonomikas struktūru, inovācijas darbībās 
un paaugstinot sava darbaspēka 
kvalifikāciju. Turklāt MVU un sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem ir piekļuve 
ierobežotākam finansējuma avotu klāstam 
nekā lielākiem uzņēmumiem tāpēc, ka tie 
parasti neemitē obligācijas un tiem ir tikai 
ierobežota piekļuve biržām un lieliem 
institucionāliem investoriem. Arvien 
biežāk MVU un sociālās ekonomikas 
uzņēmumiem raksturīgi inovatīvi 
risinājumi, piemēram, darbinieku veikta 
uzņēmuma iegāde vai darbinieku līdzdalība 
uzņēmumā. Grūtības piekļūt finansējumam 
ir vēl lielākas tiem MVU, kuru darbība ir 
vērsta uz nemateriāliem aktīviem. MVU 
Savienībā ir lielā mērā atkarīgi no bankām 
un parāda finansējuma, kas izpaužas kā 
bankas overdrafti, bankas aizdevumi vai 
līzings. Vienkāršojot piekļuvi 
finansējumam un nodrošinot 
diversificētākus finansējuma avotus, ir 
jāatbalsta MVU, kas saskaras ar minētajām 
problēmām, lai palielinātu MVU spēju 
finansēt savu izveidi, izaugsmi, inovāciju 
un ilgtspējīgu attīstību, nodrošināt savu 
konkurētspēju un spēju izturēt ekonomikas 
satricinājumus, lai padarītu ekonomiku un 
finanšu sistēmu noturīgāku ekonomikas 
lejupslīdes laikā un saglabātu MVU spēju 
radīt darbvietas un nodrošināt sociālo 
labklājību. Regula arī papildina jau 
īstenotās iniciatīvas saistībā ar kapitāla 
tirgu savienību. Tāpēc fondam InvestEU 
vajadzētu balstīties uz sekmīgām 
Savienības programmām, piemēram, 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu (COSME), un vajadzētu 
nodrošināt apgrozāmo kapitālu un 
investīcijas visā uzņēmuma dzīves ciklā, 
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finansējumu līzinga darījumiem un iespēju 
pievērsties konkrētiem mērķorientētākiem 
finanšu produktiem. Tam būtu arī 
jāpalielina publiskā/privātā fonda 
instrumentu, piemēram, MVU sākotnējā 
publiskā piedāvājuma (IPO) fonda 
ekonomiskais potenciāls, lai atbalstītu 
MVU, novirzot vairāk privātā un publiskā 
kapitāla, īpaši stratēģiskiem uzņēmumiem.

finansējumu līzinga darījumiem un iespēju 
pievērsties konkrētiem mērķorientētākiem 
finanšu produktiem. Tam būtu arī 
jāpalielina publiskā/privātā fonda 
instrumentu, piemēram, MVU sākotnējā 
publiskā piedāvājuma (IPO) fonda 
ekonomiskais potenciāls, lai atbalstītu 
MVU, novirzot vairāk privātā un publiskā 
kapitāla, īpaši stratēģiskiem uzņēmumiem. 
Jāņem vērā arī dzimumu atšķirības, jo 
sieviešu radošuma un uzņēmējdarbības 
potenciāls ir nepietiekami izmantots 
izaugsmes un nodarbinātības avots, kas 
būtu plašāk pilnveidojams. Lai gan 
sievietes veido 52 % no kopējā Eiropas 
iedzīvotāju skaita, ES tikai 34,4 % 
sieviešu ir pašnodarbinātas un 30 % — 
uzsākušas uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Vairāk nekā 99 % no visiem 
uzņēmumiem Savienībā ir MVU, un tiem ir 
ļoti liela un būtiska ekonomiskā vērtība. 
Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un 
nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 
saskaras ar grūtībām, cenšoties piekļūt 
finansējumam. Papildu sarežģījumus rada 
MVU un sociālās ekonomikas uzņēmumu 
vajadzība saglabāt konkurētspēju, 
iesaistoties digitalizācijā, 
internacionalizācijā, pārveidē uz aprites 
ekonomikas struktūru, inovācijas darbībās 
un paaugstinot sava darbaspēka 
kvalifikāciju. Turklāt MVU un sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem ir piekļuve 
ierobežotākam finansējuma avotu klāstam 
nekā lielākiem uzņēmumiem tāpēc, ka tie 
parasti neemitē obligācijas un tiem ir tikai 

(21) Vairāk nekā 99 % no visiem 
uzņēmumiem Savienībā ir MVU, un tiem ir 
ļoti liela un būtiska ekonomiskā vērtība, 
tādēļ MVU jāpievērš īpaša vērība 
programmas InvestEU īstenošanā. Tomēr 
to šķietami augstās riska pakāpes un 
nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 
saskaras ar grūtībām, cenšoties piekļūt 
finansējumam. Papildu sarežģījumus rada 
MVU un sociālās ekonomikas uzņēmumu 
vajadzība saglabāt konkurētspēju, 
iesaistoties digitalizācijā, 
internacionalizācijā, pārveidē uz aprites 
ekonomikas struktūru, inovācijas darbībās 
un paaugstinot sava darbaspēka 
kvalifikāciju. Covid-19 krīze ir jo īpaši 
ietekmējusi MVU, no kuriem 90 % ES 
MVU ir ziņojuši par ekonomisku ietekmi, 
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ierobežota piekļuve biržām un lieliem 
institucionāliem investoriem. Arvien 
biežāk MVU un sociālās ekonomikas 
uzņēmumiem raksturīgi inovatīvi 
risinājumi, piemēram, darbinieku veikta 
uzņēmuma iegāde vai darbinieku līdzdalība 
uzņēmumā. Grūtības piekļūt finansējumam 
ir vēl lielākas tiem MVU, kuru darbība ir 
vērsta uz nemateriāliem aktīviem. MVU 
Savienībā ir lielā mērā atkarīgi no bankām 
un parāda finansējuma, kas izpaužas kā 
bankas overdrafti, bankas aizdevumi vai 
līzings. Vienkāršojot piekļuvi 
finansējumam un nodrošinot 
diversificētākus finansējuma avotus, ir 
jāatbalsta MVU, kas saskaras ar minētajām 
problēmām, lai palielinātu MVU spēju 
finansēt savu izveidi, izaugsmi, inovāciju 
un ilgtspējīgu attīstību, nodrošināt savu 
konkurētspēju un spēju izturēt ekonomikas 
satricinājumus, lai padarītu ekonomiku un 
finanšu sistēmu noturīgāku ekonomikas 
lejupslīdes laikā un saglabātu MVU spēju 
radīt darbvietas un nodrošināt sociālo 
labklājību. Regula arī papildina jau 
īstenotās iniciatīvas saistībā ar kapitāla 
tirgu savienību. Tāpēc fondam InvestEU 
vajadzētu balstīties uz sekmīgām 
Savienības programmām, piemēram, 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu (COSME), un vajadzētu 
nodrošināt apgrozāmo kapitālu un 
investīcijas visā uzņēmuma dzīves ciklā, 
finansējumu līzinga darījumiem un iespēju 
pievērsties konkrētiem mērķorientētākiem 
finanšu produktiem. Tam būtu arī 
jāpalielina publiskā/privātā fonda 
instrumentu, piemēram, MVU sākotnējā 
publiskā piedāvājuma (IPO) fonda 
ekonomiskais potenciāls, lai atbalstītu 
MVU, novirzot vairāk privātā un publiskā 
kapitāla, īpaši stratēģiskiem uzņēmumiem.

sevišķi pakalpojumu nozarē, rūpniecībā, 
būvniecībā, tūrismā un kultūras un 
radošajās nozarēs. Turklāt MVU un 
sociālās ekonomikas uzņēmumiem ir 
piekļuve ierobežotākam finansējuma avotu 
klāstam nekā lielākiem uzņēmumiem 
tāpēc, ka tie parasti neemitē obligācijas un 
tiem ir tikai ierobežota piekļuve biržām un 
lieliem institucionāliem investoriem. 
Arvien biežāk MVU un sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem raksturīgi 
inovatīvi risinājumi, piemēram, darbinieku 
veikta uzņēmuma iegāde vai darbinieku 
līdzdalība uzņēmumā. Grūtības piekļūt 
finansējumam ir vēl lielākas tiem MVU, 
kuru darbība ir vērsta uz nemateriāliem 
aktīviem. MVU Savienībā ir lielā mērā 
atkarīgi no bankām un parāda finansējuma, 
kas izpaužas kā bankas overdrafti, bankas 
aizdevumi vai līzings. Vienkāršojot 
piekļuvi finansējumam un nodrošinot 
diversificētākus finansējuma avotus, ir 
jāatbalsta MVU, kas saskaras ar minētajām 
problēmām, lai palielinātu MVU spēju 
finansēt savu izveidi, izaugsmi, inovāciju 
un ilgtspējīgu attīstību, nodrošināt savu 
konkurētspēju un spēju izturēt ekonomikas 
satricinājumus, lai padarītu ekonomiku un 
finanšu sistēmu noturīgāku ekonomikas 
lejupslīdes laikā un saglabātu MVU spēju 
radīt darbvietas un nodrošināt sociālo 
labklājību. Regula arī papildina jau 
īstenotās iniciatīvas saistībā ar kapitāla 
tirgu savienību. Tāpēc fondam InvestEU 
vajadzētu balstīties uz sekmīgām 
Savienības programmām, piemēram, 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu (COSME), un vajadzētu 
nodrošināt apgrozāmo kapitālu un 
investīcijas visā uzņēmuma dzīves ciklā, 
finansējumu līzinga darījumiem un iespēju 
pievērsties konkrētiem mērķorientētākiem 
finanšu produktiem. Tam būtu arī 
jāpalielina publiskā/privātā fonda 
instrumentu, piemēram, MVU sākotnējā 
publiskā piedāvājuma (IPO) fonda 
ekonomiskais potenciāls, lai atbalstītu 
MVU, novirzot vairāk privātā un publiskā 
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kapitāla, īpaši stratēģiskiem uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Vairāk nekā 99 % no visiem 
uzņēmumiem Savienībā ir MVU, un tiem ir 
ļoti liela un būtiska ekonomiskā vērtība. 
Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un 
nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 
saskaras ar grūtībām, cenšoties piekļūt 
finansējumam. Papildu sarežģījumus rada 
MVU un sociālās ekonomikas uzņēmumu 
vajadzība saglabāt konkurētspēju, 
iesaistoties digitalizācijā, 
internacionalizācijā, pārveidē uz aprites 
ekonomikas struktūru, inovācijas darbībās 
un paaugstinot sava darbaspēka 
kvalifikāciju. Turklāt MVU un sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem ir piekļuve 
ierobežotākam finansējuma avotu klāstam 
nekā lielākiem uzņēmumiem tāpēc, ka tie 
parasti neemitē obligācijas un tiem ir tikai 
ierobežota piekļuve biržām un lieliem 
institucionāliem investoriem. Arvien 
biežāk MVU un sociālās ekonomikas 
uzņēmumiem raksturīgi inovatīvi 
risinājumi, piemēram, darbinieku veikta 
uzņēmuma iegāde vai darbinieku līdzdalība 
uzņēmumā. Grūtības piekļūt finansējumam 
ir vēl lielākas tiem MVU, kuru darbība ir 
vērsta uz nemateriāliem aktīviem. MVU 
Savienībā ir lielā mērā atkarīgi no bankām 
un parāda finansējuma, kas izpaužas kā 
bankas overdrafti, bankas aizdevumi vai 
līzings. Vienkāršojot piekļuvi 
finansējumam un nodrošinot 
diversificētākus finansējuma avotus, ir 
jāatbalsta MVU, kas saskaras ar minētajām 
problēmām, lai palielinātu MVU spēju 

(21) Vairāk nekā 99 % no visiem 
uzņēmumiem Savienībā ir MVU, un tiem ir 
ļoti liela un būtiska ekonomiskā vērtība. 
Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un 
nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 
saskaras ar grūtībām, cenšoties piekļūt 
finansējumam. Papildu sarežģījumus rada 
MVU un sociālās ekonomikas uzņēmumu 
vajadzība saglabāt konkurētspēju, 
iesaistoties digitalizācijā, 
internacionalizācijā, pārveidē uz aprites 
ekonomikas struktūru, inovācijas darbībās 
un paaugstinot sava darbaspēka 
kvalifikāciju. Turklāt MVU un sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem ir piekļuve 
ierobežotākam finansējuma avotu klāstam 
nekā lielākiem uzņēmumiem tāpēc, ka tie 
parasti neemitē obligācijas un tiem ir tikai 
ierobežota piekļuve biržām un lieliem 
institucionāliem investoriem. Arvien 
biežāk MVU un sociālās ekonomikas 
uzņēmumiem raksturīgi inovatīvi 
risinājumi, piemēram, darbinieku veikta 
uzņēmuma iegāde vai darbinieku līdzdalība 
uzņēmumā. Grūtības piekļūt finansējumam 
ir vēl lielākas tiem MVU, kuru darbība ir 
vērsta uz nemateriāliem aktīviem. MVU 
Savienībā ir lielā mērā atkarīgi no bankām 
un parāda finansējuma, kas izpaužas kā 
bankas overdrafti, bankas aizdevumi vai 
līzings. Vienkāršojot piekļuvi 
finansējumam un nodrošinot 
diversificētākus finansējuma avotus, ir 
jāatbalsta MVU, kas saskaras ar minētajām 
problēmām, lai palielinātu MVU spēju 
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finansēt savu izveidi, izaugsmi, inovāciju 
un ilgtspējīgu attīstību, nodrošināt savu 
konkurētspēju un spēju izturēt ekonomikas 
satricinājumus, lai padarītu ekonomiku un 
finanšu sistēmu noturīgāku ekonomikas 
lejupslīdes laikā un saglabātu MVU spēju 
radīt darbvietas un nodrošināt sociālo 
labklājību. Regula arī papildina jau 
īstenotās iniciatīvas saistībā ar kapitāla 
tirgu savienību. Tāpēc fondam InvestEU 
vajadzētu balstīties uz sekmīgām 
Savienības programmām, piemēram, 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu (COSME), un vajadzētu 
nodrošināt apgrozāmo kapitālu un 
investīcijas visā uzņēmuma dzīves ciklā, 
finansējumu līzinga darījumiem un iespēju 
pievērsties konkrētiem mērķorientētākiem 
finanšu produktiem. Tam būtu arī 
jāpalielina publiskā/privātā fonda 
instrumentu, piemēram, MVU sākotnējā 
publiskā piedāvājuma (IPO) fonda 
ekonomiskais potenciāls, lai atbalstītu 
MVU, novirzot vairāk privātā un publiskā 
kapitāla, īpaši stratēģiskiem 
uzņēmumiem.

finansēt savu izveidi, izaugsmi, inovāciju 
un ilgtspējīgu attīstību, nodrošināt savu 
konkurētspēju un spēju izturēt ekonomikas 
satricinājumus, lai padarītu ekonomiku un 
finanšu sistēmu noturīgāku ekonomikas 
lejupslīdes laikā un saglabātu MVU spēju 
radīt darbvietas un nodrošināt sociālo 
labklājību. Regula arī papildina jau 
īstenotās iniciatīvas saistībā ar kapitāla 
tirgu savienību. Tāpēc fondam InvestEU 
vajadzētu balstīties uz sekmīgām 
Savienības programmām, piemēram, 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu (COSME), un vajadzētu 
nodrošināt apgrozāmo kapitālu un 
investīcijas visā uzņēmuma dzīves ciklā, 
finansējumu līzinga darījumiem un iespēju 
pievērsties konkrētiem mērķorientētākiem 
finanšu produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Vairāk nekā 99 % no visiem 
uzņēmumiem Savienībā ir MVU, un tiem ir 
ļoti liela un būtiska ekonomiskā vērtība. 
Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un 
nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 
saskaras ar grūtībām, cenšoties piekļūt 
finansējumam. Papildu sarežģījumus rada 
MVU un sociālās ekonomikas uzņēmumu 
vajadzība saglabāt konkurētspēju, 

(21) Vairāk nekā 99 % no visiem 
uzņēmumiem Savienībā ir MVU, un tiem ir 
ļoti liela un būtiska ekonomiskā vērtība. 
Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un 
nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 
saskaras ar ievērojamām grūtībām, 
cenšoties piekļūt finansējumam, un šāda 
situācija negatīvi ietekmē nodarbinātības 
līmeni un darba kvalitāti. Papildu 
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iesaistoties digitalizācijā, 
internacionalizācijā, pārveidē uz aprites 
ekonomikas struktūru, inovācijas darbībās 
un paaugstinot sava darbaspēka 
kvalifikāciju. Turklāt MVU un sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem ir piekļuve 
ierobežotākam finansējuma avotu klāstam 
nekā lielākiem uzņēmumiem tāpēc, ka tie 
parasti neemitē obligācijas un tiem ir tikai 
ierobežota piekļuve biržām un lieliem 
institucionāliem investoriem. Arvien 
biežāk MVU un sociālās ekonomikas 
uzņēmumiem raksturīgi inovatīvi 
risinājumi, piemēram, darbinieku veikta 
uzņēmuma iegāde vai darbinieku līdzdalība 
uzņēmumā. Grūtības piekļūt finansējumam 
ir vēl lielākas tiem MVU, kuru darbība ir 
vērsta uz nemateriāliem aktīviem. MVU 
Savienībā ir lielā mērā atkarīgi no bankām 
un parāda finansējuma, kas izpaužas kā 
bankas overdrafti, bankas aizdevumi vai 
līzings. Vienkāršojot piekļuvi 
finansējumam un nodrošinot 
diversificētākus finansējuma avotus, ir 
jāatbalsta MVU, kas saskaras ar minētajām 
problēmām, lai palielinātu MVU spēju 
finansēt savu izveidi, izaugsmi, inovāciju 
un ilgtspējīgu attīstību, nodrošināt savu 
konkurētspēju un spēju izturēt ekonomikas 
satricinājumus, lai padarītu ekonomiku un 
finanšu sistēmu noturīgāku ekonomikas 
lejupslīdes laikā un saglabātu MVU spēju 
radīt darbvietas un nodrošināt sociālo 
labklājību. Regula arī papildina jau 
īstenotās iniciatīvas saistībā ar kapitāla 
tirgu savienību. Tāpēc fondam InvestEU 
vajadzētu balstīties uz sekmīgām 
Savienības programmām, piemēram, 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu (COSME), un vajadzētu 
nodrošināt apgrozāmo kapitālu un 
investīcijas visā uzņēmuma dzīves ciklā, 
finansējumu līzinga darījumiem un iespēju 
pievērsties konkrētiem mērķorientētākiem 
finanšu produktiem. Tam būtu arī 
jāpalielina publiskā/privātā fonda 
instrumentu, piemēram, MVU sākotnējā 
publiskā piedāvājuma (IPO) fonda 
ekonomiskais potenciāls, lai atbalstītu 

sarežģījumus rada MVU un sociālās 
ekonomikas uzņēmumu vajadzība saglabāt 
konkurētspēju, iesaistoties digitalizācijā, 
internacionalizācijā, pārveidē uz aprites 
ekonomikas struktūru, inovācijas darbībās 
un paaugstinot sava darbaspēka 
kvalifikāciju. Turklāt MVU un sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem ir piekļuve 
ierobežotākam finansējuma avotu klāstam 
nekā lielākiem uzņēmumiem tāpēc, ka tie 
parasti neemitē obligācijas un tiem ir tikai 
ierobežota piekļuve biržām un lieliem 
institucionāliem investoriem. Arvien 
biežāk MVU un sociālās ekonomikas 
uzņēmumiem raksturīgi inovatīvi 
risinājumi, piemēram, darbinieku veikta 
uzņēmuma iegāde vai darbinieku līdzdalība 
uzņēmumā. Grūtības piekļūt finansējumam 
ir vēl lielākas tiem MVU, kuru darbība ir 
vērsta uz nemateriāliem aktīviem. MVU 
Savienībā ir lielā mērā atkarīgi no bankām 
un parāda finansējuma, kas izpaužas kā 
bankas overdrafti, bankas aizdevumi vai 
līzings. Vienkāršojot piekļuvi 
finansējumam un nodrošinot 
diversificētākus finansējuma avotus, ir 
jāatbalsta MVU, kas saskaras ar minētajām 
problēmām, lai palielinātu MVU spēju 
finansēt savu izveidi, izaugsmi, inovāciju 
un ilgtspējīgu attīstību, nodrošināt savu 
konkurētspēju un spēju izturēt ekonomikas 
satricinājumus, lai padarītu ekonomiku un 
finanšu sistēmu noturīgāku ekonomikas 
lejupslīdes laikā un saglabātu un vairotu 
MVU spēju radīt kvalitatīvas darbvietas un 
veicināt sociālo labklājību. Regula arī 
papildina jau īstenotās iniciatīvas saistībā 
ar kapitāla tirgu savienību. Tāpēc fondam 
InvestEU vajadzētu balstīties uz sekmīgām 
Savienības programmām, piemēram, 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu (COSME), un vajadzētu 
nodrošināt apgrozāmo kapitālu un 
investīcijas visā uzņēmuma dzīves ciklā, 
finansējumu līzinga darījumiem un iespēju 
pievērsties konkrētiem mērķorientētākiem 
finanšu produktiem. Tam būtu arī 
jāpalielina publiskā/privātā fonda 
instrumentu, piemēram, MVU sākotnējā 
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MVU, novirzot vairāk privātā un publiskā 
kapitāla, īpaši stratēģiskiem uzņēmumiem.

publiskā piedāvājuma (IPO) fonda 
ekonomiskais potenciāls, lai atbalstītu 
MVU, novirzot vairāk privātā un publiskā 
kapitāla, īpaši stratēģiskiem uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Vairāk nekā 99 % no visiem 
uzņēmumiem Savienībā ir MVU, un tiem ir 
ļoti liela un būtiska ekonomiskā vērtība. 
Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un 
nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 
saskaras ar grūtībām, cenšoties piekļūt 
finansējumam. Papildu sarežģījumus rada 
MVU un sociālās ekonomikas uzņēmumu 
vajadzība saglabāt konkurētspēju, 
iesaistoties digitalizācijā, 
internacionalizācijā, pārveidē uz aprites 
ekonomikas struktūru, inovācijas darbībās 
un paaugstinot sava darbaspēka 
kvalifikāciju. Turklāt MVU un sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem ir piekļuve 
ierobežotākam finansējuma avotu klāstam 
nekā lielākiem uzņēmumiem tāpēc, ka tie 
parasti neemitē obligācijas un tiem ir tikai 
ierobežota piekļuve biržām un lieliem 
institucionāliem investoriem. Arvien 
biežāk MVU un sociālās ekonomikas 
uzņēmumiem raksturīgi inovatīvi 
risinājumi, piemēram, darbinieku veikta 
uzņēmuma iegāde vai darbinieku līdzdalība 
uzņēmumā. Grūtības piekļūt finansējumam 
ir vēl lielākas tiem MVU, kuru darbība ir 
vērsta uz nemateriāliem aktīviem. MVU 
Savienībā ir lielā mērā atkarīgi no bankām 
un parāda finansējuma, kas izpaužas kā 
bankas overdrafti, bankas aizdevumi vai 
līzings. Vienkāršojot piekļuvi 
finansējumam un nodrošinot 

(21) Vairāk nekā 99 % no visiem 
uzņēmumiem Savienībā ir MVU, un tiem ir 
ļoti liela un būtiska ekonomiskā vērtība. 
Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un 
nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 
saskaras ar grūtībām, cenšoties piekļūt 
finansējumam. Turklāt šādas grūtības 
negatīvi ietekmē nodarbinātības līmeni un 
darba kvalitāti. Papildu sarežģījumus rada 
MVU un sociālās ekonomikas uzņēmumu 
vajadzība saglabāt konkurētspēju, 
iesaistoties digitalizācijā, 
internacionalizācijā, pārveidē uz aprites 
ekonomikas struktūru, inovācijas darbībās 
un paaugstinot sava darbaspēka 
kvalifikāciju. Turklāt MVU un sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem ir piekļuve 
ierobežotākam finansējuma avotu klāstam 
nekā lielākiem uzņēmumiem tāpēc, ka tie 
parasti neemitē obligācijas un tiem ir tikai 
ierobežota piekļuve biržām un lieliem 
institucionāliem investoriem. Arvien 
biežāk MVU un sociālās ekonomikas 
uzņēmumiem raksturīgi inovatīvi 
risinājumi, piemēram, darbinieku veikta 
uzņēmuma iegāde vai darbinieku līdzdalība 
uzņēmumā. Grūtības piekļūt finansējumam 
ir vēl lielākas tiem MVU, kuru darbība ir 
vērsta uz nemateriāliem aktīviem. MVU 
Savienībā ir lielā mērā atkarīgi no bankām 
un parāda finansējuma, kas izpaužas kā 
bankas overdrafti, bankas aizdevumi vai 
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diversificētākus finansējuma avotus, ir 
jāatbalsta MVU, kas saskaras ar minētajām 
problēmām, lai palielinātu MVU spēju 
finansēt savu izveidi, izaugsmi, inovāciju 
un ilgtspējīgu attīstību, nodrošināt savu 
konkurētspēju un spēju izturēt ekonomikas 
satricinājumus, lai padarītu ekonomiku un 
finanšu sistēmu noturīgāku ekonomikas 
lejupslīdes laikā un saglabātu MVU spēju 
radīt darbvietas un nodrošināt sociālo 
labklājību. Regula arī papildina jau 
īstenotās iniciatīvas saistībā ar kapitāla 
tirgu savienību. Tāpēc fondam InvestEU 
vajadzētu balstīties uz sekmīgām 
Savienības programmām, piemēram, 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu (COSME), un vajadzētu 
nodrošināt apgrozāmo kapitālu un 
investīcijas visā uzņēmuma dzīves ciklā, 
finansējumu līzinga darījumiem un iespēju 
pievērsties konkrētiem mērķorientētākiem 
finanšu produktiem. Tam būtu arī 
jāpalielina publiskā/privātā fonda 
instrumentu, piemēram, MVU sākotnējā 
publiskā piedāvājuma (IPO) fonda 
ekonomiskais potenciāls, lai atbalstītu 
MVU, novirzot vairāk privātā un publiskā 
kapitāla, īpaši stratēģiskiem uzņēmumiem.

līzings. Vienkāršojot piekļuvi 
finansējumam un nodrošinot 
diversificētākus finansējuma avotus, ir 
jāatbalsta MVU, kas saskaras ar minētajām 
problēmām, lai palielinātu MVU spēju 
finansēt savu izveidi, izaugsmi, inovāciju 
un ilgtspējīgu attīstību, nodrošināt savu 
konkurētspēju un spēju izturēt ekonomikas 
satricinājumus, lai padarītu ekonomiku un 
finanšu sistēmu noturīgāku ekonomikas 
lejupslīdes laikā un saglabātu MVU spēju 
radīt darbvietas un nodrošināt sociālo 
labklājību. Regula arī papildina jau 
īstenotās iniciatīvas saistībā ar kapitāla 
tirgu savienību. Tāpēc fondam InvestEU 
vajadzētu balstīties uz sekmīgām 
Savienības programmām, piemēram, 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu (COSME), un vajadzētu 
nodrošināt apgrozāmo kapitālu un 
investīcijas visā uzņēmuma dzīves ciklā, 
finansējumu līzinga darījumiem un iespēju 
pievērsties konkrētiem mērķorientētākiem 
finanšu produktiem. Tam būtu arī 
jāpalielina publiskā/privātā fonda 
instrumentu, piemēram, MVU sākotnējā 
publiskā piedāvājuma (IPO) fonda 
ekonomiskais potenciāls, lai atbalstītu 
MVU, novirzot vairāk privātā un publiskā 
kapitāla, īpaši stratēģiskiem uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) LESD 8. pantā ir paredzēta 
integrēta pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai visās ES darbībās. Lai 
varētu īstenot integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai, ir jāpiešķir 
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atbilstoši līdzekļi un jānodrošina 
pārredzamība budžeta pozīcijās, kas 
paredzētas dzimumu līdztiesības 
veicināšanai un diskriminācijas dzimuma 
dēļ novēršanai. Programmai InvestEU 
būtu jāintegrē dzimuma aspekts visos 
savos darba un lēmumu pieņemšanas 
procesos, jāpārliecinās par to, vai 
komitejās un projektu komandās dzimumi 
ir līdzsvarā, un jānodrošina, ka šā fonda 
īstenošana veicina dzimumu līdztiesību 
atbilstīgi ES pienākumiem saistībā ar 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai. Projektiem, ko finansē 
InvestEU, būtu jāveicina sieviešu un 
vīriešu līdztiesība, jo īpaši pētniecībā un 
inovācijā, novēršot dzimumu 
nelīdzsvarotības cēloņus, pilnībā 
izmantojot gan pētnieču, gan pētnieku 
potenciālu un integrējot dzimumu 
dimensiju pētniecības un inovācijas 
saturā, kā arī pievēršot īpašu uzmanību 
dzimumu līdzsvara nodrošināšanai 
novērtēšanas komisijās un citās attiecīgās 
padomdevēju un ekspertu struktūrās. 
Darbību mērķim būtu jābūt arī Līguma 
par Eiropas Savienību 2. un 3. pantā, 
LESD 8. pantā un Direktīvā 2006/54/EK 
par tāda principa īstenošanu, kas paredz 
vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 
profesijas jautājumos, paredzēto ar 
sieviešu un vīriešu vienlīdzību saistīto 
principu īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada (22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
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26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā "Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai", iekļaujošākas un 
taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 
Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 
novērstu nevienlīdzību un veicinātu 
sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 
Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselības un sociālajiem 
pakalpojumiem. Investīcijas ar sociālo 
jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā 
ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
integrācijā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp 
darba ņēmēju pārkvalificēšanā un 
kvalifikācijas celšanā cita starpā reģionos, 
kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas 
ekonomikas un kurus ir ietekmējusi 
strukturālā pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku. Tas būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu projektus, kas rada pozitīvu 
sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 14. 
janvāra paziņojumā "Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai", iekļaujošākas un 
taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 
Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 
novērstu nevienlīdzību un veicinātu 
sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 
Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselības un sociālajiem 
pakalpojumiem. Investīcijas ar sociālo 
jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā 
ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
iekļaušanā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp 
darba ņēmēju pārkvalificēšanā un 
kvalifikācijas celšanā un uzņēmējdarbības 
izglītības nodrošināšanā, cita starpā 
reģionos, kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas 
ekonomikas un kurus ir ietekmējusi 
strukturālā pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku, kā arī nodarbinātības iespēju 
veicināšanā sektoros, kuriem ir ļoti 
būtiska nozīme digitālajā nākotnē. Tas 
būtu jāizmanto, lai atbalstītu projektus, kas 
rada pozitīvu sociālo ietekmi, tostarp 
uzlabo paaudžu savstarpējo sapratni, un 
veicina sociālo iekļaušanu, palīdzot 
palielināt nodarbinātību visos reģionos, jo 
īpaši mazkvalificētiem darba ņēmējiem, 
ilgtermiņa bezdarbniekiem un 
nepietiekami nodarbinātām personām, un 
lai veicinātu dzimumu līdztiesību, novēršot 
darba tirgus segregāciju, mazinot sieviešu 
un vīriešu nodarbinātības, algu un 
pensiju atšķirību, veicinot darba un 
privātās dzīves līdzsvaru, veicinot 
vienlīdzīgas iespējas un vienādu attieksmi 
darbā, nediskrimināciju, pieejamību, 
paaudžu solidaritāti, veselības un sociālo 
pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
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iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā "Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai", iekļaujošākas un 
taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 
Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 
novērstu nevienlīdzību un veicinātu 
sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 
Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselības un sociālajiem 
pakalpojumiem. Investīcijas ar sociālo 
jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā 
ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
integrācijā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp 
darba ņēmēju pārkvalificēšanā un 
kvalifikācijas celšanā cita starpā reģionos, 
kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas 
ekonomikas un kurus ir ietekmējusi 
strukturālā pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku. Tas būtu jāizmanto, lai 

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā "Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai", iekļaujošākas un 
taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 
Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 
novērstu nevienlīdzību un veicinātu 
sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 
Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselības un sociālajiem 
pakalpojumiem. Investīcijas ar sociālo 
jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā 
ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
integrācijā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Ņemot vērā, 
ka ārkārtīgi nepieciešamas investīcijas 
sociālajā infrastruktūrā un projektos 
sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes 
pakalpojumu, izglītības, aprūpes un 
sociālo mājokļu jomā, Fonds InvestEU 
būtu jāizmanto, lai atbalstītu investīcijas 
izglītībā un apmācībā, tostarp darba 
ņēmēju pārkvalificēšanā un kvalifikācijas 
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atbalstītu projektus, kas rada pozitīvu 
sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

celšanā cita starpā reģionos, kuri ir atkarīgi 
no oglekļietilpīgas ekonomikas un kurus ir 
ietekmējusi strukturālā pāreja uz 
mazoglekļa ekonomiku. Tas būtu 
jāizmanto, lai atbalstītu projektus, kas rada 
pozitīvu sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
tostarp tādas nodarbinātības formas, kas 
atbalsta darba un privātās dzīves līdzsvaru 
un aprūpes pienākumu labāku sadali, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā "Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai", iekļaujošākas un 
taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 
Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 
novērstu nevienlīdzību un veicinātu 
sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā "Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai", iekļaujošākas un 
taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 
Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 
novērstu nevienlīdzību un veicinātu 
sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 
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Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselības un sociālajiem 
pakalpojumiem. Investīcijas ar sociālo 
jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā 
ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
integrācijā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp 
darba ņēmēju pārkvalificēšanā un 
kvalifikācijas celšanā cita starpā reģionos, 
kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas 
ekonomikas un kurus ir ietekmējusi 
strukturālā pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku. Tas būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu projektus, kas rada pozitīvu 
sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselības un sociālajiem 
pakalpojumiem. Investīcijas ar sociālo 
jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā 
ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
integrācijā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas izglītībā un apmācībā nolūkā 
sasniegt jaunās Prasmju programmas 
Eiropai mērķus, tostarp darba ņēmēju 
pārkvalificēšanā un kvalifikācijas celšanā 
cita starpā reģionos, kuri ir atkarīgi no 
oglekļietilpīgas ekonomikas un kurus ir 
ietekmējusi strukturālā pāreja uz 
mazoglekļa ekonomiku. Tas būtu 
jāizmanto, lai atbalstītu projektus, kas rada 
pozitīvu sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu, it īpaši, veicinot sociālās 
ietekmes obligāciju vai sociālās ietekmes 
līgumu izmantošanu, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Sabine Verheyen
Kultūras un izglītības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā "Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai", iekļaujošākas un 
taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 
Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 
novērstu nevienlīdzību un veicinātu 
sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 
Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselības un sociālajiem 
pakalpojumiem. Investīcijas ar sociālo 
jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā 
ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
integrācijā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp 
darba ņēmēju pārkvalificēšanā un 
kvalifikācijas celšanā cita starpā reģionos, 
kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas 
ekonomikas un kurus ir ietekmējusi 
strukturālā pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku. Tas būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu projektus, kas rada pozitīvu 
sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā "Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai", iekļaujošākas un 
taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 
Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 
novērstu nevienlīdzību un veicinātu 
sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 
Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselības, mājokļu un 
sociālajiem pakalpojumiem. Investīcijas ar 
sociālo jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu 
saistītā ekonomikā, kā arī neaizsargātu 
iedzīvotāju integrācijā sabiedrībā var 
uzlabot ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas kvalitatīvā un iekļaujošā 
izglītībā un apmācībā, tostarp darba 
ņēmēju pārkvalificēšanā un kvalifikācijas 
celšanā cita starpā reģionos, kuri ir atkarīgi 
no oglekļietilpīgas ekonomikas un kurus ir 
ietekmējusi strukturālā pāreja uz 
mazoglekļa ekonomiku. Tas būtu 
jāizmanto, lai atbalstītu projektus, kas rada 
pozitīvu sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu un solidaritāti, palīdzot 
palielināt nodarbinātību visos reģionos, jo 
īpaši mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem ir mazāk 
iespēju, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
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radošuma darbības ar sociālu mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā "Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai", iekļaujošākas un 
taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 
Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 
novērstu nevienlīdzību un veicinātu 
sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 
Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselības un sociālajiem 
pakalpojumiem. Investīcijas ar sociālo 
jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā 
ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
integrācijā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp 
darba ņēmēju pārkvalificēšanā un 
kvalifikācijas celšanā cita starpā reģionos, 
kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas 
ekonomikas un kurus ir ietekmējusi 
strukturālā pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku. Tas būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu projektus, kas rada pozitīvu 
sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā "Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai", iekļaujošākas un 
taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 
Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 
novērstu nevienlīdzību un veicinātu 
sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 
Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselības un sociālajiem 
pakalpojumiem. Investīcijas ar sociālo 
jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā 
ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
integrācijā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp 
darba ņēmēju pārkvalificēšanā un 
kvalifikācijas celšanā cita starpā reģionos, 
kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas 
ekonomikas un kurus ir ietekmējusi 
strukturālā pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku. Tas būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu projektus, kas rada pozitīvu 
sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
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situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
Eiropas iedzīvotājiem. Programmai 
InvestEU būtu arī jāatbalsta Eiropas 
kultūra.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā "Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai", iekļaujošākas un 
taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 
Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 
novērstu nevienlīdzību un veicinātu 
sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 
Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselības un sociālajiem 
pakalpojumiem. Investīcijas ar sociālo 
jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā 
ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
integrācijā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp 
darba ņēmēju pārkvalificēšanā un 

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā "Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai", iekļaujošākas un 
taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 
Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 
novērstu nevienlīdzību un veicinātu 
sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 
Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselības un sociālajiem 
pakalpojumiem. Investīcijas ar sociālo 
jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā 
ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
integrācijā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp 
darba ņēmēju pārkvalificēšanā un 
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kvalifikācijas celšanā cita starpā reģionos, 
kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas 
ekonomikas un kurus ir ietekmējusi 
strukturālā pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku. Tas būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu projektus, kas rada pozitīvu 
sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

kvalifikācijas celšanā cita starpā reģionos, 
kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas 
ekonomikas un kurus ir ietekmējusi 
strukturālā pāreja uz bezoglekļa 
ekonomiku, vēlākais, līdz 2050. gadam. 
Tas būtu jāizmanto, lai atbalstītu projektus, 
kas rada pozitīvu sociālo ietekmi un 
veicina sociālo iekļaušanu, palīdzot 
palielināt nodarbinātību visos reģionos, jo 
īpaši mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nākamajā desmitgadē radītu 
pretsvaru sabiedrības lielo pārmaiņu 
negatīvai ietekmei Savienībā un darba 
tirgū, ir jāveic investīcijas cilvēkkapitālā, 
sociālajā infrastruktūrā, mikrofinansēšanā, 
ētiskās un sociālās uzņēmējdarbības 
finansēšanā un jaunos sociālās ekonomikas 
darījumdarbības modeļos, tostarp sociālās 
ietekmes investīcijās un sociālo rezultātu 
līguma slēgšanā. Programmai InvestEU 
būtu jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus 
ekosistēma nolūkā palielināt finansējuma 
nodrošinājumu mikrouzņēmumiem, 

(23) Lai nākamajā desmitgadē radītu 
pretsvaru sabiedrības lielo pārmaiņu 
negatīvai ietekmei Savienībā un darba 
tirgū, ko pastiprinājusi Covid-19 krīze, ir 
jāveic investīcijas cilvēkkapitālā, sociālajā 
infrastruktūrā, mikrofinansēšanā, ētiskās un 
sociālās uzņēmējdarbības finansēšanā un 
jaunos sociālās ekonomikas 
darījumdarbības modeļos, tostarp sociālās 
ietekmes investīcijās un sociālo rezultātu 
līguma slēgšanā. Programmai InvestEU 
būtu jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus 
ekosistēma nolūkā palielināt finansējuma 
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sociālajiem uzņēmumiem un sociālās 
solidaritātes iestādēm un to piekļuvi 
finansējumam, lai apmierinātu 
pieprasījumu tiem, kam tas ir vajadzīgs 
visvairāk. Augsta līmeņa darba grupas par 
investēšanu sociālajā infrastruktūrā Eiropā 
2018. gada janvāra ziņojumā Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe attiecībā uz laikposmu no 
2018. līdz 2030. gadam ir konstatēta 
vismaz 1,5 trilj. EUR nepietiekamība 
kopējās investīcijās sociālajā infrastruktūrā 
un pakalpojumos, tostarp izglītības, 
apmācības, veselības aprūpes un mājokļu 
jomā. Tam ir nepieciešams atbalsts, tostarp 
Savienības līmenī. Tāpēc, lai atbalstītu 
sociālā tirgus vērtības ķēdes attīstību un 
noturīgāku Savienību, būtu jāizmanto 
publiskā, komerciālā un labdarības kapitāla 
kopīgais spēks, kā arī atbalsts no fondiem 
un alternatīviem finansējuma sniedzējiem, 
piemēram, ētiskiem, sociāliem un 
ilgtspējīgiem tirgus dalībniekiem.

nodrošinājumu mikrouzņēmumiem, 
sociālajiem uzņēmumiem un sociālās 
solidaritātes iestādēm un to piekļuvi 
finansējumam, lai apmierinātu 
pieprasījumu tiem, kam tas ir vajadzīgs 
visvairāk. Augsta līmeņa darba grupas par 
investēšanu sociālajā infrastruktūrā Eiropā 
2018. gada janvāra ziņojumā Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe attiecībā uz laikposmu no 
2018. līdz 2030. gadam ir konstatēta 
vismaz 1,5 trilj. EUR nepietiekamība 
kopējās investīcijās sociālajā infrastruktūrā 
un pakalpojumos, tostarp izglītības, 
apmācības, sabiedrības un it īpaši bērnu 
un neaizsargātu grupu veselības aprūpes, 
ilgtspējīgu mājokļu, energoefektivitātes un 
enerģētiskās nabadzības mazināšanas 
jomā. Tam ir nepieciešams atbalsts, tostarp 
Savienības līmenī. Covid-19 pandēmija ir 
vēl vairāk izgaismojusi šādu sociālo 
investīciju nepieciešamību. Tāpēc, lai 
atbalstītu sociālā tirgus vērtības ķēdes 
attīstību un taisnīgāku, iekļaujošāku, 
ilgtspējīgāku un noturīgāku Savienību, 
būtu jāizmanto publiskā, komerciālā un 
labdarības kapitāla kopīgais spēks, kā arī 
atbalsts no fondiem un alternatīviem 
finansējuma sniedzējiem, piemēram, 
ētiskiem, sociāliem un ilgtspējīgiem tirgus 
dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nākamajā desmitgadē radītu 
pretsvaru sabiedrības lielo pārmaiņu 
negatīvai ietekmei Savienībā un darba 
tirgū, ir jāveic investīcijas cilvēkkapitālā, 

(23) Lai nākamajā desmitgadē radītu 
pretsvaru sabiedrības lielo pārmaiņu 
negatīvai ietekmei Savienībā un darba 
tirgū, ir jāveic investīcijas cilvēkkapitālā, 
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sociālajā infrastruktūrā, mikrofinansēšanā, 
ētiskās un sociālās uzņēmējdarbības 
finansēšanā un jaunos sociālās ekonomikas 
darījumdarbības modeļos, tostarp sociālās 
ietekmes investīcijās un sociālo rezultātu 
līguma slēgšanā. Programmai InvestEU 
būtu jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus 
ekosistēma nolūkā palielināt finansējuma 
nodrošinājumu mikrouzņēmumiem, 
sociālajiem uzņēmumiem un sociālās 
solidaritātes iestādēm un to piekļuvi 
finansējumam, lai apmierinātu 
pieprasījumu tiem, kam tas ir vajadzīgs 
visvairāk. Augsta līmeņa darba grupas par 
investēšanu sociālajā infrastruktūrā Eiropā 
2018. gada janvāra ziņojumā Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe attiecībā uz laikposmu no 
2018. līdz 2030. gadam ir konstatēta 
vismaz 1,5 trilj. EUR nepietiekamība 
kopējās investīcijās sociālajā infrastruktūrā 
un pakalpojumos, tostarp izglītības, 
apmācības, veselības aprūpes un mājokļu 
jomā. Tam ir nepieciešams atbalsts, tostarp 
Savienības līmenī. Tāpēc, lai atbalstītu 
sociālā tirgus vērtības ķēdes attīstību un 
noturīgāku Savienību, būtu jāizmanto 
publiskā, komerciālā un labdarības kapitāla 
kopīgais spēks, kā arī atbalsts no fondiem 
un alternatīviem finansējuma sniedzējiem, 
piemēram, ētiskiem, sociāliem un 
ilgtspējīgiem tirgus dalībniekiem.

sociālajā infrastruktūrā, mikrofinansēšanā, 
ētiskās un sociālās uzņēmējdarbības 
finansēšanā un jaunos sociālās ekonomikas 
darījumdarbības modeļos, tostarp sociālās 
ietekmes investīcijās un sociālo rezultātu 
līguma slēgšanā. Programmai InvestEU 
būtu jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus 
ekosistēma nolūkā palielināt finansējuma 
nodrošinājumu mikrouzņēmumiem, 
sociālajiem uzņēmumiem un sociālās 
solidaritātes iestādēm un to piekļuvi 
finansējumam, lai apmierinātu 
pieprasījumu tiem, kam tas ir vajadzīgs 
visvairāk. Augsta līmeņa darba grupas par 
investēšanu sociālajā infrastruktūrā Eiropā 
2018. gada janvāra ziņojumā Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe attiecībā uz laikposmu no 
2018. līdz 2030. gadam ir konstatēta 
vismaz 1,5 trilj. EUR nepietiekamība 
kopējās investīcijās sociālajā infrastruktūrā 
un pakalpojumos, tostarp izglītības, 
apmācības, veselības aprūpes un mājokļu 
jomā. Tam ir nepieciešams atbalsts, tostarp 
Savienības līmenī. Tāpēc, lai atbalstītu 
sociālā tirgus vērtības ķēdes attīstību un 
noturīgāku Savienību, būtu jāizmanto 
publiskā, komerciālā un labdarības kapitāla 
kopīgais spēks, kā arī atbalsts no fondiem 
un alternatīviem finansējuma sniedzējiem, 
piemēram, ētiskiem, sociāliem un 
ilgtspējīgiem tirgus dalībniekiem. Īpaša 
vērība šajā procesā jāpievērš sociālajai 
inovācijai un sociālajai ekonomikai.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nākamajā desmitgadē radītu 
pretsvaru sabiedrības lielo pārmaiņu 

(23) Lai nākamajā desmitgadē radītu 
pretsvaru sabiedrības lielo pārmaiņu 
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negatīvai ietekmei Savienībā un darba 
tirgū, ir jāveic investīcijas cilvēkkapitālā, 
sociālajā infrastruktūrā, mikrofinansēšanā, 
ētiskās un sociālās uzņēmējdarbības 
finansēšanā un jaunos sociālās ekonomikas 
darījumdarbības modeļos, tostarp sociālās 
ietekmes investīcijās un sociālo rezultātu 
līguma slēgšanā. Programmai InvestEU 
būtu jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus 
ekosistēma nolūkā palielināt finansējuma 
nodrošinājumu mikrouzņēmumiem, 
sociālajiem uzņēmumiem un sociālās 
solidaritātes iestādēm un to piekļuvi 
finansējumam, lai apmierinātu 
pieprasījumu tiem, kam tas ir vajadzīgs 
visvairāk. Augsta līmeņa darba grupas par 
investēšanu sociālajā infrastruktūrā Eiropā 
2018. gada janvāra ziņojumā Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe attiecībā uz laikposmu no 
2018. līdz 2030. gadam ir konstatēta 
vismaz 1,5 trilj. EUR nepietiekamība 
kopējās investīcijās sociālajā infrastruktūrā 
un pakalpojumos, tostarp izglītības, 
apmācības, veselības aprūpes un mājokļu 
jomā. Tam ir nepieciešams atbalsts, 
tostarp Savienības līmenī. Tāpēc, lai 
atbalstītu sociālā tirgus vērtības ķēdes 
attīstību un noturīgāku Savienību, būtu 
jāizmanto publiskā, komerciālā un 
labdarības kapitāla kopīgais spēks, kā arī 
atbalsts no fondiem un alternatīviem 
finansējuma sniedzējiem, piemēram, 
ētiskiem, sociāliem un ilgtspējīgiem tirgus 
dalībniekiem.

negatīvai ietekmei Savienībā un darba 
tirgū, ir jāveic investīcijas cilvēkkapitālā, 
sociālajā infrastruktūrā, mikrofinansēšanā, 
ētiskās un sociālās uzņēmējdarbības 
finansēšanā un jaunos sociālās ekonomikas 
darījumdarbības modeļos, tostarp sociālās 
ietekmes investīcijās un sociālo rezultātu 
līguma slēgšanā. Programmai InvestEU 
būtu jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus 
ekosistēma nolūkā palielināt finansējuma 
nodrošinājumu mikrouzņēmumiem, 
sociālajiem uzņēmumiem un sociālās 
solidaritātes iestādēm un to piekļuvi 
finansējumam, lai apmierinātu 
pieprasījumu tiem, kam tas ir vajadzīgs 
visvairāk. Augsta līmeņa darba grupas par 
investēšanu sociālajā infrastruktūrā Eiropā 
2018. gada janvāra ziņojumā Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe attiecībā uz laikposmu no 
2018. līdz 2030. gadam ir konstatēta 
vismaz 1,5 trilj. EUR nepietiekamība 
kopējās investīcijās sociālajā infrastruktūrā 
un pakalpojumos, tostarp izglītības, 
apmācības, veselības aprūpes un mājokļu 
jomā. Var izmantot publiskā, komerciālā 
un labdarības kapitāla kopīgo spēku, kā arī 
atbalstu no fondiem un alternatīviem 
finansējuma sniedzējiem, piemēram, 
ētiskiem, sociāliem un ilgtspējīgiem tirgus 
dalībniekiem, ar nosacījumu, ka tie 
pilnībā atbilst ES noteikumiem par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, jo 
uz pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
neattiecas spēkā esošais nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas regulējums, lai 
izvairītos no nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas programmas InvestEU 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nākamajā desmitgadē radītu 
pretsvaru sabiedrības lielo pārmaiņu 
negatīvai ietekmei Savienībā un darba 
tirgū, ir jāveic investīcijas cilvēkkapitālā, 
sociālajā infrastruktūrā, mikrofinansēšanā, 
ētiskās un sociālās uzņēmējdarbības 
finansēšanā un jaunos sociālās ekonomikas 
darījumdarbības modeļos, tostarp sociālās 
ietekmes investīcijās un sociālo rezultātu 
līguma slēgšanā. Programmai InvestEU 
būtu jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus 
ekosistēma nolūkā palielināt finansējuma 
nodrošinājumu mikrouzņēmumiem, 
sociālajiem uzņēmumiem un sociālās 
solidaritātes iestādēm un to piekļuvi 
finansējumam, lai apmierinātu 
pieprasījumu tiem, kam tas ir vajadzīgs 
visvairāk. Augsta līmeņa darba grupas par 
investēšanu sociālajā infrastruktūrā Eiropā 
2018. gada janvāra ziņojumā Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe attiecībā uz laikposmu no 
2018. līdz 2030. gadam ir konstatēta 
vismaz 1,5 trilj. EUR nepietiekamība 
kopējās investīcijās sociālajā infrastruktūrā 
un pakalpojumos, tostarp izglītības, 
apmācības, veselības aprūpes un mājokļu 
jomā. Tam ir nepieciešams atbalsts, tostarp 
Savienības līmenī. Tāpēc, lai atbalstītu 
sociālā tirgus vērtības ķēdes attīstību un 
noturīgāku Savienību, būtu jāizmanto 
publiskā, komerciālā un labdarības kapitāla 
kopīgais spēks, kā arī atbalsts no fondiem 
un alternatīviem finansējuma sniedzējiem, 
piemēram, ētiskiem, sociāliem un 
ilgtspējīgiem tirgus dalībniekiem.

(23) Lai nākamajā desmitgadē radītu 
pretsvaru sabiedrības lielo pārmaiņu 
negatīvai ietekmei Savienībā un darba 
tirgū, ir jāveic investīcijas cilvēkkapitālā, 
sociālajā infrastruktūrā, mikrofinansēšanā, 
ētiskās un sociālās uzņēmējdarbības 
finansēšanā un jaunos sociālās ekonomikas 
darījumdarbības modeļos, tostarp sociālās 
ietekmes investīcijās un sociālo rezultātu 
un strādājošo tiesību līguma slēgšanā. 
Programmai InvestEU būtu jāstiprina 
jaunveidotā sociālā tirgus ekosistēma 
nolūkā palielināt finansējuma 
nodrošinājumu mikrouzņēmumiem, 
sociālajiem uzņēmumiem un sociālās 
solidaritātes iestādēm un to piekļuvi 
finansējumam, lai apmierinātu 
pieprasījumu tiem, kam tas ir vajadzīgs 
visvairāk. Augsta līmeņa darba grupas par 
investēšanu sociālajā infrastruktūrā Eiropā 
2018. gada janvāra ziņojumā Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe attiecībā uz laikposmu no 
2018. līdz 2030. gadam ir konstatēta 
vismaz 1,5 trilj. EUR nepietiekamība 
kopējās investīcijās sociālajā infrastruktūrā 
un pakalpojumos, tostarp izglītības, 
apmācības, veselības aprūpes un mājokļu 
jomā. Tam ir nepieciešams atbalsts, tostarp 
Savienības līmenī. Tāpēc, lai atbalstītu 
sociālā tirgus vērtības ķēdes attīstību un 
noturīgāku Savienību, būtu jāizmanto 
publiskā, komerciālā un labdarības kapitāla 
kopīgais spēks, kā arī atbalsts no fondiem 
un alternatīviem finansējuma sniedzējiem, 
piemēram, ētiskiem, sociāliem un 
ilgtspējīgiem tirgus dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā
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Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Covid-19 pandēmija ir parādījusi, 
ka neformālā un formālā aprūpe, tostarp, 
bet ne tikai, bērnu, personu ar invaliditāti 
un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpe, ir 
vērtīgs sabiedriskais labums, taču tas 
būtiski ietekmē ģimenes un nesamērīgi 
ietekmē sievietes. Lai veicinātu darba un 
privātās dzīves līdzsvaru un sekmētu 
sieviešu dalību darba tirgū un ekonomikā 
kopumā, programmai InvestEU būtu 
jāatbalsta aprūpes infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstība, kā arī jāapzina un 
jāveicina inovatīvas aprūpes 
nodrošināšanas metodes un jādara tās 
zināmas dalībvalstu iestādēm un ES.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Atbalsts neaizsargātām personām 
un to integrācija var nodrošināt 
ekonomiskus, sabiedriskus un privātus 
ieguvumus gan dalībvalstīs, gan arī 
Savienībā kopumā. Ar Covid-19 saistīto 
pārvietošanās ierobežojumu laikā visā 
Savienībā tika konstatēts vardarbības 
ģimenē pieaugums. Lai mazinātu 
vardarbības ģimenē izplatību un 
vardarbības ietekmi uz sievietēm un 
vīriešiem ES un dalībvalstīs, programmai 
InvestEU būtu jāatbalsta nepieciešamās 
infrastruktūras, tostarp patvēruma vietu 
un palīdzības tālruņa numuru, izveide 
vardarbības upuriem.
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Or. en

Grozījums Nr. 162
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam. 
Uzņēmumiem, kuri saņem programmas 
InvestEU finansējumu, galvojuma 
periodā nevajadzētu veikt dividenžu 
maksājumus, neobligātus kuponu 
maksājumus vai atpirkt akcijas. Šāda 
atbalstīta uzņēmuma vadības locekļa 
atalgojumam nevajadzētu pārsniegt tā 
atalgojuma fiksēto daļu 2019. gada 
31. decembrī. Personai, kura kļūst par 
vadības locekli šā atbalsta piešķiršanas 
brīdī vai pēc tam, piemērojamais limits ir 
jebkura vadības locekļa zemākais fiksētais 
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atalgojums 2019. gada 31. decembrī. 
Nekādā gadījumā nevajadzētu izmaksāt 
prēmijas vai citus atalgojuma mainīgos 
vai salīdzināmos komponentus.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai 
InvestEU vajadzētu spēt sniegt būtisku 
atbalstu uzņēmumiem atveseļošanas 
posmā un vienlaikus nodrošināt, ka 
investori koncentrējas uz Savienības 
vidēja termiņa un ilgtermiņa politikas 
prioritātēm, piemēram, Eiropas zaļo 
kursu, Eiropas zaļā kursa investīciju 
plānu, Eiropas digitālās nākotnes 
veidošanas stratēģiju un paziņojumu 
"Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai 
pārejai". Tai būtu ievērojami jāpalielina 
Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupas, 
valsts attīstību veicinošu banku un iestāžu 
un citu īstenošanas partneru riska 
uzņemšanās spēja ekonomikas 
atveseļošanas atbalstam.

(24) Ekonomikas krīzē, ko izraisīja 
valstu un reģionālie pārvietošanās 
ierobežojumi pēc Covid-19 pandēmijas un 
Eiropas Centrālās bankas ārkārtīgi 
piekāpīgās monetārās politikas, kas tiek 
īstenota kopš 2009. gada finanšu krīzes, 
resursu sadale tirgū ir ļoti neefektīva, un 
šķietamais risks būtiski kavē privāto 
investīciju plūsmu. Šādos apstākļos fonda 
InvestEU galvenā iezīme mazināt risku, 
kas saistīts ar ekonomiski dzīvotspējīgiem 
projektiem, lai piesaistītu privāto 
finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā būtu 
jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku.

Or. en

Grozījums Nr. 164
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Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Šai sakarā īpaša 
vērība būtu jāpievērš MVU atbalstam un 
it īpaši sieviešu vadītiem MVU, kuri bieži 
vien saskaras ar īpašām problēmām, 
cenšoties piekļūt vajadzīgajam 
finansējumam, ko piedāvā finanšu 
mehānismi un iestādes, un kuriem būs 
nepieciešams ievērojams atbalsts 
atveseļošanas posmā. Programmai 
InvestEU vajadzētu spēt sniegt būtisku 
atbalstu uzņēmumiem atveseļošanas posmā 
un vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju, Eiropas 
dzimumu līdztiesības stratēģiju un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm un ES 
tiesību aktu īstenošanu, piemēram, 
Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu, Regulu par regulējuma 
izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai, Eiropas Klimata aktu, 
Eiropas digitālās nākotnes veidošanas 
stratēģiju, programmas "Apvārsnis 
Eiropa" mērķiem, stratēģiju "Renovācijas 
vilnis", Eiropas sociālo tiesību pīlāru un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem, it īpaši MVU, atveseļošanas 
posmā un vienlaikus nodrošināt, ka 
investori koncentrējas uz Savienības vidēja 
termiņa un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Parīzes nolīgumu, 
Eiropas digitālās nākotnes veidošanas 
stratēģiju, paziņojumu "Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai", taisnīgu pāreju 
uz bezoglekļa ekonomiku, vēlākais, līdz 
2050. gadam, ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, principu "nenodarīt būtisku 
kaitējumu" un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru. Tai būtu ievērojami jāpalielina 
Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupas, 
valsts attīstību veicinošu banku un iestāžu 
un citu īstenošanas partneru riska 
uzņemšanās spēja ekonomikas 
atveseļošanas atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Sabine Verheyen
Kultūras un izglītības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
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pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu atveseļošanas posmā spēt sniegt 
būtisku finansiālu atbalstu uzņēmumiem, 
jo īpaši MVU, kuri darbojas inovācijas 
jomā un radošajās nozarēs un kuriem ir 
augstāka riska profils un minimāla 
piekļuve finanšu tirgiem vai šādas 
piekļuves nav vispār, un vienlaikus 
nodrošināt, ka investori koncentrējas uz 
Savienības vidēja termiņa un ilgtermiņa 
politikas prioritātēm, piemēram, Eiropas 
zaļo kursu, Eiropas zaļā kursa investīciju 
plānu, Eiropas digitālās nākotnes 
veidošanas stratēģiju un paziņojumu 
"Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai". 
Tai būtu ievērojami jāpalielina Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) grupas, valsts 
attīstību veicinošu banku un iestāžu un citu 
īstenošanas partneru riska uzņemšanās 
spēja ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
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atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas 
zaļā kursa investīciju plānu, Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģiju 
un paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt Eiropas ekonomikas 
stabilu atveseļošanu. Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja tādu 
projektu atbalstam, kas citādi netiktu 
īstenoti un to sniegtās iespējas netiktu 
izmantotas.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem, it īpaši MVU un 
mikrouzņēmumiem, atveseļošanas posmā 
un vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju, jauno 
Eiropas industriālo stratēģiju, Eiropas 
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jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

stratēģiju MVU un paziņojumu "Spēcīga 
sociālā Eiropa taisnīgai pārejai". Tai būtu 
ievērojami jāpalielina Eiropas Investīciju 
bankas (EIB) grupas, valsts attīstību 
veicinošu banku un iestāžu un citu 
īstenošanas partneru riska uzņemšanās 
spēja ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam, 
tomēr vienlaikus nepamatoti nesamazinot 
risku privātā sektora dalībniekiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 171
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku un mazinātu 
dalībvalstu atšķirības. Programmai 
InvestEU vajadzētu spēt sniegt būtisku 
atbalstu uzņēmumiem atveseļošanas posmā 
un vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem, it īpaši MVU, atveseļošanas 
posmā un vienlaikus nodrošināt, ka 
investori koncentrējas uz Savienības vidēja 
termiņa un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Paredzams, ka ES IKP 
samazinājums būs daudz lielāks nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā, un 
negatīvas sociālās sekas būs neizbēgamas. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis, ka ir 
jānovērš stratēģiskie vājie punkti, lai 
uzlabotu Savienības ārkārtas reaģēšanu, kā 
arī visas ekonomikas noturību. Tikai 

(25) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Paredzams, ka ES IKP 
samazinājums būs daudz lielāks, nekā 
sākotnēji prognozēts, kā arī daudz lielāks 
nekā finanšu krīzes laikā 2008. gadā, un 
negatīvas sociālās sekas būs neizbēgamas. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis, ka 
steidzami un efektīvi ir jānovērš 
stratēģiskie vājie punkti, lai uzlabotu 
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noturīga, iekļaujoša un integrēta Eiropas 
ekonomika var saglabāt vienoto tirgu un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus arī 
vissmagāk skarto dalībvalstu labā.

Savienības ārkārtas reaģēšanu, kā arī visas 
ekonomikas noturību un mūsu sabiedrības 
un tautsaimniecības ilgtspēju. Tikai 
sociāli līdzsvarota, noturīga, ilgtspējīga, 
iekļaujoša un integrēta Eiropas ekonomika 
var saglabāt vienoto tirgu un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus arī vissmagāk 
skarto dalībvalstu un reģionu labā.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Paredzams, ka ES IKP 
samazinājums būs daudz lielāks nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā, un 
negatīvas sociālās sekas būs neizbēgamas. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis, ka ir 
jānovērš stratēģiskie vājie punkti, lai 
uzlabotu Savienības ārkārtas reaģēšanu, kā 
arī visas ekonomikas noturību. Tikai 
noturīga, iekļaujoša un integrēta Eiropas 
ekonomika var saglabāt vienoto tirgu un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus arī 
vissmagāk skarto dalībvalstu labā.

(25) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Paredzams, ka ES IKP 
samazinājums būs daudz lielāks nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā, un 
negatīvas sociālās sekas būs neizbēgamas, 
turklāt situāciju pasliktina Eiropas 
Centrālās bankas pastāvīgi piekāpīgā 
monetārā politika. Pandēmijas 
uzliesmojums ir parādījis, ka ir jānovērš 
stratēģiskie vājie punkti vairākās 
dalībvalstīs un nozarēs, lai uzlabotu 
Savienības ārkārtas reaģēšanu, kā arī visas 
ekonomikas noturību. Tikai noturīga, 
iekļaujoša un integrēta Eiropas ekonomika 
var saglabāt vienoto tirgu un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus arī vissmagāk 
skarto dalībvalstu labā.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Paredzams, ka ES IKP 
samazinājums būs daudz lielāks nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā, un 
negatīvas sociālās sekas būs neizbēgamas. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis, ka ir 
jānovērš stratēģiskie vājie punkti, lai 
uzlabotu Savienības ārkārtas reaģēšanu, kā 
arī visas ekonomikas noturību. Tikai 
noturīga, iekļaujoša un integrēta Eiropas 
ekonomika var saglabāt vienoto tirgu un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus arī 
vissmagāk skarto dalībvalstu labā.

(25) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Paredzams, ka ES IKP 
samazinājums būs daudz lielāks nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā, un 
negatīvas sociālās sekas būs neizbēgamas. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis, ka ir 
jānovērš stratēģiskie vājie punkti, lai 
uzlabotu Savienības ārkārtas reaģēšanu, kā 
arī visas ekonomikas noturību. Tikai 
noturīga, iekļaujoša un integrēta Eiropas 
ekonomika var saglabāt vienoto tirgu un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus arī 
vissmagāk skarto dalībvalstu labā, kā arī 
tādu dalībvalstu labā, kurām ir ierobežots 
budžets, lai veiktu intervences pasākumus 
privātā sektora atbalstam, izmantojot 
valsts atbalsta shēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Paredzams, ka ES IKP 
samazinājums būs daudz lielāks nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā, un 
negatīvas sociālās sekas būs neizbēgamas. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis, ka ir 
jānovērš stratēģiskie vājie punkti, lai 
uzlabotu Savienības ārkārtas reaģēšanu, kā 
arī visas ekonomikas noturību. Tikai 
noturīga, iekļaujoša un integrēta Eiropas 
ekonomika var saglabāt vienoto tirgu un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus arī 
vissmagāk skarto dalībvalstu labā.

(25) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. ES IKP samazinājums jau ir 
daudz lielāks nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā, un negatīvas sociālās sekas būs 
neizbēgamas. Pandēmijas uzliesmojums ir 
parādījis, ka ir jānovērš stratēģiskie vājie 
punkti, lai uzlabotu Savienības ārkārtas 
reaģēšanu, kā arī visas ekonomikas 
noturību. Tikai noturīga, digitalizēta, 
inovatīva, iekļaujoša un integrēta Eiropas 
ekonomika var saglabāt vienotā tirgus 
integritāti un vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus arī vissmagāk skarto dalībvalstu 
labā.
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Or. en

Grozījums Nr. 177
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā i) 
kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnisko preču 
ražošana un uzkrāšana, spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, ii) 
kritiskā infrastruktūra (fiziska vai virtuāla); 
iii) šādas infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtisku preču un pakalpojumu 
nodrošināšana, iv) būtiskas veicinošas, 
transformatīvas, zaļas un digitālas 
tehnoloģijas un revolucionāras inovācijas, 
ja investīcijām ir stratēģiska nozīmes 
Savienības rūpniecības nākotnei, tostarp 
mākslīgais intelekts, blokķēde, 
programmatūra, robotika, pusvadītāji, 
mikroprocesori, modernās mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas, fotonika, 
rūpnieciskā biotehnoloģija, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas, enerģijas 
uzglabāšanas tehnoloģijas, tostarp 
akumulatori, ilgtspējīgas transporta 
tehnoloģijas, tīra ūdeņraža un kurināmā 
elementu lietojumi, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai, oglekļa dioksīda 
uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme atbilstīgi prioritātēm, kas noteiktas 
jaunajā Eiropas industriālajā stratēģijā 
zaļai un digitālai Eiropai, un attīstības 
modelim, kura pamatā ir rūpniecības 
ekosistēmas. Ar logu būtu jāatbalsta 
projekti, kas veicina dalībvalstu 
ekonomikas konkurētspēju, sekmē 
uzņēmējdarbību un samazina atkarību no 
nestabilām piegādes ķēdēm. Stratēģiski 
svarīgas jomas cita starpā ir i) kritiski 
svarīga veselības aprūpe, zāļu, medicīnisko 
ierīču un medicīnisko preču ražošana un 
uzkrāšana, spēju stiprināšana reaģējot uz 
krīzi veselības jomā un civilās aizsardzības 
sistēmas pastiprināšana, ii) kritiskā 
infrastruktūra (fiziska vai virtuāla); 
iia) kritiskas savlaicīgas atklāšanas un 
koordinētas reaģēšanas spējas, lai reaģētu 
gadījumā, ja rodas būtiski riski, kā arī 
attiecībā uz uzņēmējdarbības un 
pakalpojumu nepārtrauktības risinājumu 
sekmēšanu kritiski svarīgām publiskām 
un privātām iestādēm un nozarēm; 
iib) izšķirīgi svarīgas investīcijas 
renovācijā un inovatīvu risinājumu 
integrēšanā būvniecības nozarē; 
iic) atbalsts uzņēmējdarbību veicinošai 
videi, privātā sektora, tostarp 
jaunuzņēmumu un MVU, attīstības 
finansēšanai, privatizācijas procesiem, kā 
arī atbalsts, lai veicinātu pielāgošanos 
tehnoloģiskām pārmaiņām, un atbalsts 



AM\1212517LV.docx 141/361 PE657.232v01-00

LV

informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

ilgtspējīgai nozaru attīstībai; 
iid) investīciju un tehniskais atbalsts 
uzņēmējdarbības prasmju veicināšanai, 
jaunuzņēmumu, MVU un ģimenes 
uzņēmumu veidošanai, kā arī atbalsts 
klasteru tīklu un digitālās inovācijas 
centru attīstībai Eiropā; iii) šādas 
infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtisku preču un pakalpojumu 
nodrošināšana, iv) Eiropas rūpniecības 
inovatīvas un ilgtspējīgas pārveides 
veicināšana atbilstīgi prioritātēm, kas 
noteiktas jaunajā Eiropas industriālajā 
stratēģijā zaļai un digitālai Eiropai un 
attīstības modelim, kura pamatā ir 
rūpniecības ekosistēmas, izmantojot 
būtiskas veicinošas, transformatīvas, zaļas 
un digitālas tehnoloģijas un revolucionāras 
inovācijas, ja investīcijām ir stratēģiska 
nozīme Savienības rūpniecības nākotnei, 
tostarp šādas: mākslīgais intelekts, 
blokķēde, programmatūra, robotika, 
pusvadītāji, mikroprocesori, modernās 
mākoņdatošanas tehnoloģijas, augstas 
veiktspējas datošana, kiberdrošība, kvantu 
tehnoloģijas, fotonika, rūpnieciskā 
biotehnoloģija, atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, tostarp akumulatori, 
ilgtspējīgas transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementu lietojumi, 
dekarbonizācijas tehnoloģijas rūpniecībai, 
oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
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Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā i) 
kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnisko preču 
ražošana un uzkrāšana, spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, 
ii) kritiskā infrastruktūra (fiziska vai 
virtuāla); iii) šādas infrastruktūras 
ekspluatācijai un uzturēšanai būtisku preču 
un pakalpojumu nodrošināšana, 
iv) būtiskas veicinošas, transformatīvas, 
zaļas un digitālas tehnoloģijas un 
revolucionāras inovācijas, ja investīcijām ir 
stratēģiska nozīmes Savienības rūpniecības 
nākotnei, tostarp mākslīgais intelekts, 
blokķēde, programmatūra, robotika, 
pusvadītāji, mikroprocesori, modernās 
mākoņdatošanas tehnoloģijas, augstas 

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā i) 
kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu 
ražošana un uzkrāšana, veicinot krīzes 
mazināšanai būtisku produktu ilgtspējīgu 
un ētisku ražošanu, iepirkumu, 
pārvaldību un neekskluzīvu licencēšanu, 
nodrošinot to pieejamību cenas ziņā, 
izmantojot arī citus Savienības 
instrumentus, medicīnisko ierīču un 
preču, kā arī individuālo aizsardzības 
līdzekļu ražošana un uzkrāšana un spēju 
stiprināšana reaģējot uz krīzi veselības 
jomā un civilās aizsardzības sistēmas 
pastiprināšana, pamatojoties uz 
principiem, kas paredz ar veselību 
saistītās krīzēs būtiski nepieciešamu preču 
plašu nodrošinājumu un pieejamību 
cenas ziņā; ii) kritiskā infrastruktūra 
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veiktspējas datošana, kiberdrošība, kvantu 
tehnoloģijas, fotonika, rūpnieciskā 
biotehnoloģija, atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, tostarp akumulatori, 
ilgtspējīgas transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementu lietojumi, 
dekarbonizācijas tehnoloģijas rūpniecībai, 
oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

(fiziska vai virtuāla); iii) šādas 
infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtisku preču un pakalpojumu 
nodrošināšana, iv) būtiskas veicinošas, 
transformatīvas, zaļas un digitālas 
tehnoloģijas un revolucionāras inovācijas, 
ja investīcijām ir stratēģiska nozīme 
Savienības rūpniecības nākotnei, tostarp 
ētisks mākslīgais intelekts, sadalītās 
virsgrāmatas tehnoloģija, programmatūra, 
robotika, pusvadītāji, mikroprocesori, 
modernās mākoņdatošanas tehnoloģijas, 
augstas veiktspējas datošana, kiberdrošība, 
fotonika, rūpnieciskā biotehnoloģija, 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas, it 
īpaši tās, kas veicina atkrastes 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
stratēģijas, saules enerģijas izmantošanas 
stratēģijas un stratēģijas "Renovācijas 
vilnis" īstenošanu, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, tostarp akumulatori, 
ilgtspējīgas transporta tehnoloģijas, videi 
nekaitīga ūdeņraža un kurināmā elementu 
lietojumi, nulles emisiju tehnoloģijas 
rūpniecībai, piemēram, tērauda ražošana, 
neradot emisijas, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) pārstrādes un ražošanas 
iekārtas informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preču civilie komponenti, kā definēts 
Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 
2. panta 1. punktā un turpmākos 
grozījumos un tiesību aktos. 
Galasaņēmējiem obligāti būtu jāizstrādā 
plāni pārejai uz ilgtspējīgu saimniecisko 
darbību, to juridiskajai adresei vajadzētu 
būt dalībvalstī, tiem nevajadzētu būt 
meitasuzņēmumiem, kas neveic reālu 
saimniecisko darbību, valstīs, kuras 
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iekļautas ES sarakstā ar jurisdikcijām, 
kas nesadarbojas, un tiem jādarbojas 
Savienībā tādā ziņā, ka tie veic būtiskas 
aktivitātes attiecībā uz personālu, ražošanu, 
pētniecību un izstrādi vai cita veida 
saimniecisko darbību Savienībā. Labumu 
vajadzētu gūt projektiem, kas veicina 
stratēģisko piegādes ķēžu dažādošanu 
vienotajā tirgū, veicot darbības vairākās 
vietās visā Eiropas Savienībā. Paredzētā 
finansējuma sadalei jo īpaši būtu 
jānodrošina atbalsts projektiem, kas 
palīdz īstermiņā, vidējā termiņā un 
ilgtermiņā glābt dzīvības.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā i) 
kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnisko preču 
ražošana un uzkrāšana, spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, 
ii) kritiskā infrastruktūra (fiziska vai 
virtuāla); iii) šādas infrastruktūras 
ekspluatācijai un uzturēšanai būtisku preču 
un pakalpojumu nodrošināšana, 
iv) būtiskas veicinošas, transformatīvas, 
zaļas un digitālas tehnoloģijas un 
revolucionāras inovācijas, ja investīcijām ir 
stratēģiska nozīmes Savienības rūpniecības 
nākotnei, tostarp mākslīgais intelekts, 

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā i) 
kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnisko preču 
ražošana un uzkrāšana, spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, 
ii) kritiskā infrastruktūra (fiziska vai 
virtuāla); iii) šādas infrastruktūras 
ekspluatācijai un uzturēšanai būtisku preču 
un pakalpojumu nodrošināšana, 
iv) būtiskas veicinošas, transformatīvas, 
zaļas un digitālas tehnoloģijas un 
revolucionāras inovācijas, ja investīcijām ir 
stratēģiska nozīme Savienības rūpniecības 
nākotnei, tostarp mākslīgais intelekts, 
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blokķēde, programmatūra, robotika, 
pusvadītāji, mikroprocesori, modernās 
mākoņdatošanas tehnoloģijas, augstas 
veiktspējas datošana, kiberdrošība, kvantu 
tehnoloģijas, fotonika, rūpnieciskā 
biotehnoloģija, atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, tostarp akumulatori, 
ilgtspējīgas transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementu lietojumi, 
dekarbonizācijas tehnoloģijas rūpniecībai, 
oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

blokķēde, programmatūra, robotika, 
pusvadītāji, mikroprocesori, modernās 
mākoņdatošanas tehnoloģijas, augstas 
veiktspējas datošana, kiberdrošība, kvantu 
tehnoloģijas, fotonika, rūpnieciskā 
biotehnoloģija, atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, tostarp akumulatori, 
ilgtspējīgas transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementu lietojumi, 
dekarbonizācijas tehnoloģijas rūpniecībai, 
oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

Saskaņā ar Komisijas Ieteikumu 
C(2020)4885 final, saņēmēji, kas gūst 
labumu no maksātspējas atbalsta, 
nedrīkst: a) nodokļu vajadzībām būt 
rezidenti 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, 
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā i) 
kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnisko preču 
ražošana un uzkrāšana, spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, 
ii) kritiskā infrastruktūra (fiziska vai 
virtuāla); iii) šādas infrastruktūras 
ekspluatācijai un uzturēšanai būtisku preču 
un pakalpojumu nodrošināšana, 
iv) būtiskas veicinošas, transformatīvas, 
zaļas un digitālas tehnoloģijas un 
revolucionāras inovācijas, ja investīcijām ir 
stratēģiska nozīmes Savienības rūpniecības 
nākotnei, tostarp mākslīgais intelekts, 
blokķēde, programmatūra, robotika, 
pusvadītāji, mikroprocesori, modernās 
mākoņdatošanas tehnoloģijas, augstas 
veiktspējas datošana, kiberdrošība, kvantu 
tehnoloģijas, fotonika, rūpnieciskā 

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā ES mērķus 
klimata un vides jomā un it īpaši mērķi 
līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā i) 
kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnisko preču 
ražošana un uzkrāšana, spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, 
ii) kritiskā infrastruktūra (fiziska vai 
virtuāla); iii) šādas infrastruktūras 
ekspluatācijai un uzturēšanai būtisku preču 
un pakalpojumu nodrošināšana, 
iv) būtiskas veicinošas, transformatīvas, 
zaļas un digitālas tehnoloģijas un 
revolucionāras inovācijas, ja investīcijām ir 
stratēģiska nozīme Savienības rūpniecības 
nākotnei, tostarp mākslīgais intelekts, 
blokķēde, programmatūra, robotika, 
pusvadītāji, mikroprocesori, modernās 
mākoņdatošanas tehnoloģijas, augstas 
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biotehnoloģija, atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, tostarp akumulatori, 
ilgtspējīgas transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementu lietojumi, 
dekarbonizācijas tehnoloģijas rūpniecībai, 
oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

veiktspējas datošana, kiberdrošība, kvantu 
tehnoloģijas, fotonika, rūpnieciskā 
biotehnoloģija, atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, tostarp akumulatori, 
ilgtspējīgas transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementu lietojumi, 
dekarbonizācijas tehnoloģijas rūpniecībai, 
oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā. 
Saskaņā ar šo regulu atbalsttiesīgām 
nevajadzētu būt darbībām, kas nav 
saderīgas ar Parīzes nolīguma un Eiropas 
zaļā kursa klimata un vides mērķu 
sasniegšanu, it īpaši mērķa līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti un 
Regulā (ES) XXXX/XX (Eiropas Klimata 
akts) noteikto mērķu sasniegšanu, vai kas 
neatbilst principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu", kas noteikts ar Regulu (ES) 
2020/852 (Regula par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai — 
ES taksonomija).
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Or. en

Grozījums Nr. 181
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā 
i) kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnisko preču 
ražošana un uzkrāšana, spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, ii) 
kritiskā infrastruktūra (fiziska vai virtuāla); 
iii) šādas infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtisku preču un pakalpojumu 
nodrošināšana, iv) būtiskas veicinošas, 
transformatīvas, zaļas un digitālas 
tehnoloģijas un revolucionāras inovācijas, 
ja investīcijām ir stratēģiska nozīmes 
Savienības rūpniecības nākotnei, tostarp 
mākslīgais intelekts, blokķēde, 
programmatūra, robotika, pusvadītāji, 
mikroprocesori, modernās mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas, fotonika, 
rūpnieciskā biotehnoloģija, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas, enerģijas 
uzglabāšanas tehnoloģijas, tostarp 
akumulatori, ilgtspējīgas transporta 
tehnoloģijas, tīra ūdeņraža un kurināmā 
elementu lietojumi, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai, oglekļa dioksīda 
uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā 
i) darbības, kas veicina vides mērķu 
sasniegšanu atbilstīgi ES taksonomijai un 
principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu", ii) kritiski svarīga veselības 
aprūpe, zāļu, medicīnisko ierīču un 
medicīnisko preču ražošana un uzkrāšana, 
spēju stiprināšana reaģējot uz krīzi 
veselības jomā un civilās aizsardzības 
sistēmas pastiprināšana, iii) kritiskā 
infrastruktūra (fiziska vai virtuāla); iv) 
šādas infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtisku preču un pakalpojumu 
nodrošināšana, v) būtiskas veicinošas, 
transformatīvas, zaļas un digitālas 
tehnoloģijas un revolucionāras inovācijas, 
ja investīcijām ir stratēģiska nozīme 
Savienības rūpniecības nākotnei, tostarp 
mākslīgais intelekts, blokķēde, 
programmatūra, robotika, pusvadītāji, 
mikroprocesori, modernās mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas, fotonika, 
rūpnieciskā biotehnoloģija, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas, enerģijas 
uzglabāšanas tehnoloģijas, tostarp 
akumulatori, ilgtspējīgas transporta 
tehnoloģijas, tīra ūdeņraža un kurināmā 
elementu lietojumi, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai, oglekļa dioksīda 
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informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; vi) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vii) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; viii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Sabine Verheyen
Kultūras un izglītības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā 
i) kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu, 

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā i) 
kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu, 
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medicīnisko ierīču un medicīnisko preču 
ražošana un uzkrāšana, spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, 
ii) kritiskā infrastruktūra (fiziska vai 
virtuāla); iii) šādas infrastruktūras 
ekspluatācijai un uzturēšanai būtisku preču 
un pakalpojumu nodrošināšana, 
iv) būtiskas veicinošas, transformatīvas, 
zaļas un digitālas tehnoloģijas un 
revolucionāras inovācijas, ja investīcijām ir 
stratēģiska nozīmes Savienības rūpniecības 
nākotnei, tostarp mākslīgais intelekts, 
blokķēde, programmatūra, robotika, 
pusvadītāji, mikroprocesori, modernās 
mākoņdatošanas tehnoloģijas, augstas 
veiktspējas datošana, kiberdrošība, kvantu 
tehnoloģijas, fotonika, rūpnieciskā 
biotehnoloģija, atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, tostarp akumulatori, 
ilgtspējīgas transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementu lietojumi, 
dekarbonizācijas tehnoloģijas rūpniecībai, 
oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 

medicīnisko ierīču un medicīnisko preču 
ražošana un uzkrāšana, spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, ii) 
kritiskā infrastruktūra (fiziska vai virtuāla) 
vai tāda infrastruktūra, kuras pamatā ir 
intelektuālais īpašums, piemēram, 
infrastruktūra audiovizuāla satura 
radīšanai un izplatīšanai; iii) šādas 
infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtisku preču un pakalpojumu 
nodrošināšana, iv) būtiskas veicinošas, 
transformatīvas, zaļas un digitālas 
tehnoloģijas un revolucionāras inovācijas, 
ja investīcijām ir stratēģiska nozīme 
Savienības rūpniecības nākotnei, tostarp 
mākslīgais intelekts, blokķēde, 
programmatūra, robotika, pusvadītāji, 
mikroprocesori, modernās mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas, fotonika, 
rūpnieciskā biotehnoloģija, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas, enerģijas 
uzglabāšanas tehnoloģijas, tostarp 
akumulatori, ilgtspējīgas transporta 
tehnoloģijas, tīra ūdeņraža un kurināmā 
elementu lietojumi, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai, oglekļa dioksīda 
uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 



AM\1212517LV.docx 151/361 PE657.232v01-00

LV

dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā 
i) kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnisko preču 
ražošana un uzkrāšana, spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, 
ii) kritiskā infrastruktūra (fiziska vai 
virtuāla); iii) šādas infrastruktūras 
ekspluatācijai un uzturēšanai būtisku preču 
un pakalpojumu nodrošināšana, iv) 
būtiskas veicinošas, transformatīvas, zaļas 
un digitālas tehnoloģijas un revolucionāras 
inovācijas, ja investīcijām ir stratēģiska 
nozīmes Savienības rūpniecības nākotnei, 
tostarp mākslīgais intelekts, blokķēde, 
programmatūra, robotika, pusvadītāji, 
mikroprocesori, modernās mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas, fotonika, 
rūpnieciskā biotehnoloģija, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas, enerģijas 
uzglabāšanas tehnoloģijas, tostarp 
akumulatori, ilgtspējīgas transporta 

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā 
i) kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnisko preču 
ražošana un uzkrāšana, valsts veselības 
aprūpes sistēmas un spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, 
ii) kritiskā infrastruktūra (fiziska vai 
virtuāla); iii) šādas infrastruktūras 
ekspluatācijai un uzturēšanai būtisku preču 
un pakalpojumu nodrošināšana, iv) 
būtiskas veicinošas, transformatīvas, zaļas 
un digitālas tehnoloģijas un revolucionāras 
inovācijas, ja investīcijām ir stratēģiska 
nozīme Savienības ilgtspējīgai nākotnei, 
tostarp mākslīgais intelekts, blokķēde, 
programmatūra, robotika, pusvadītāji, 
mikroprocesori, modernās mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas, fotonika, 
rūpnieciskā biotehnoloģija, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas, enerģijas 
uzglabāšanas tehnoloģijas, tostarp 
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tehnoloģijas, tīra ūdeņraža un kurināmā 
elementu lietojumi, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai, oglekļa dioksīda 
uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

akumulatori, ilgtspējīgas transporta 
tehnoloģijas, tīra ūdeņraža un kurināmā 
elementu lietojumi, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai un ekonomikai 
kopumā, oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
tiešajām vai netiešajām aktivitātēm 
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nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā 
i) kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnisko preču 
ražošana un uzkrāšana, spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, 
ii) kritiskā infrastruktūra (fiziska vai 
virtuāla); iii) šādas infrastruktūras 
ekspluatācijai un uzturēšanai būtisku preču 
un pakalpojumu nodrošināšana, 
iv) būtiskas veicinošas, transformatīvas, 
zaļas un digitālas tehnoloģijas un 
revolucionāras inovācijas, ja investīcijām ir 
stratēģiska nozīmes Savienības rūpniecības 
nākotnei, tostarp mākslīgais intelekts, 
blokķēde, programmatūra, robotika, 
pusvadītāji, mikroprocesori, modernās 
mākoņdatošanas tehnoloģijas, augstas 
veiktspējas datošana, kiberdrošība, kvantu 
tehnoloģijas, fotonika, rūpnieciskā 
biotehnoloģija, atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, tostarp akumulatori, 
ilgtspējīgas transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementu lietojumi, 
dekarbonizācijas tehnoloģijas rūpniecībai, 
oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 

Savienībā ir stratēģiski svarīga nozīme, jo 
īpaši ņemot vērā zaļo pārkārtošanos un 
digitālo pārveidi, un kuras uzlabo noturību 
tādās jomās kā i) kritiski svarīga veselības 
aprūpe, zāļu, medicīnisko ierīču un 
medicīnisko preču ražošana un uzkrāšana, 
spēju stiprināšana reaģējot uz krīzi 
veselības jomā un civilās aizsardzības 
sistēmas pastiprināšana, ii) kritiskā 
infrastruktūra (fiziska vai virtuāla); 
iii) šādas infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtisku preču un pakalpojumu 
nodrošināšana, iv) būtiskas veicinošas, 
transformatīvas, zaļas un digitālas 
tehnoloģijas un revolucionāras inovācijas, 
ja investīcijām ir stratēģiska nozīme 
Savienības rūpniecības nākotnei, tostarp 
mākslīgais intelekts, blokķēde, 
programmatūra, robotika, pusvadītāji, 
mikroprocesori, modernās mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas, fotonika, 
rūpnieciskā biotehnoloģija, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas, enerģijas 
uzglabāšanas tehnoloģijas, tostarp 
akumulatori, ilgtspējīgas transporta 
tehnoloģijas, tīra ūdeņraža un kurināmā 
elementu lietojumi, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai, oglekļa dioksīda 
uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
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ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina un stiprina stratēģisko piegādes 
ķēžu dažādošanu vienotajā tirgū, veicot 
darbības vairākās vietās visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā 
i) kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnisko preču 
ražošana un uzkrāšana, spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, 
ii) kritiskā infrastruktūra (fiziska vai 
virtuāla); iii) šādas infrastruktūras 
ekspluatācijai un uzturēšanai būtisku preču 
un pakalpojumu nodrošināšana, 
iv) būtiskas veicinošas, transformatīvas, 
zaļas un digitālas tehnoloģijas un 
revolucionāras inovācijas, ja investīcijām ir 
stratēģiska nozīmes Savienības rūpniecības 
nākotnei, tostarp mākslīgais intelekts, 
blokķēde, programmatūra, robotika, 
pusvadītāji, mikroprocesori, modernās 
mākoņdatošanas tehnoloģijas, augstas 
veiktspējas datošana, kiberdrošība, kvantu 
tehnoloģijas, fotonika, rūpnieciskā 
biotehnoloģija, atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā 
i) kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu un 
vakcīnu, medicīnisko ierīču un 
medicīnisko preču ražošana un uzkrāšana, 
spēju stiprināšana reaģējot uz krīzi 
veselības jomā un civilās aizsardzības 
sistēmas pastiprināšana, ii) kritiskā 
infrastruktūra (fiziska vai virtuāla); 
iii) šādas infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtisku preču un pakalpojumu 
nodrošināšana, iv) būtiskas veicinošas, 
transformatīvas, zaļas un digitālas 
tehnoloģijas un revolucionāras inovācijas, 
ja investīcijām ir stratēģiska nozīme 
Savienības rūpniecības nākotnei, tostarp 
mākslīgais intelekts, blokķēde, 
programmatūra, robotika, pusvadītāji, 
mikroprocesori, modernās mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas, fotonika, 
rūpnieciskā biotehnoloģija, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas, enerģijas 
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tehnoloģijas, tostarp akumulatori, 
ilgtspējīgas transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementu lietojumi, 
dekarbonizācijas tehnoloģijas rūpniecībai, 
oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

uzglabāšanas tehnoloģijas, tostarp 
akumulatori, ilgtspējīgas transporta 
tehnoloģijas, tīra ūdeņraža un kurināmā 
elementu lietojumi, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai, oglekļa dioksīda 
uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
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stratēģiska nozīme un kuriem būtu 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vai 
uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs jo īpaši vajadzētu būt iespējai gūt 
labumu no Eiropas stratēģisko investīciju 
loga.

stratēģiska nozīme un kuriem būtu 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vai 
uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs, kas atbilst Savienības klimata 
un vides mērķiem un it īpaši Regulai par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai un to īstenošanas 
pārredzamības uzlabošanai, jo īpaši 
vajadzētu būt iespējai gūt labumu no 
Eiropas stratēģisko investīciju loga.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Clotilde Armand

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme un kuriem būtu 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vai 
uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs jo īpaši vajadzētu būt iespējai gūt 
labumu no Eiropas stratēģisko investīciju 
loga.

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme un kuriem būtu 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vai 
uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs, it īpaši tiem, kuru mērķis ir 
mazināt ekonomiskās attīstības atšķirības 
starp austrumu un rietumu ES 
dalībvalstīm, jo īpaši vajadzētu būt iespējai 
gūt labumu no Eiropas stratēģisko 
investīciju loga.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
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29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme un kuriem būtu 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vai 
uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs jo īpaši vajadzētu būt iespējai gūt 
labumu no Eiropas stratēģisko investīciju 
loga.

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme un kuriem būtu 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vai 
uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms, ja 
vien tie neapdraud Savienības integritāti, 
stabilitāti vai aizsardzības intereses. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs jo īpaši vajadzētu būt iespējai gūt 
labumu no Eiropas stratēģisko investīciju 
loga.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme un kuriem būtu 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vai 
uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs jo īpaši vajadzētu būt iespējai gūt 
labumu no Eiropas stratēģisko investīciju 
loga.

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme, kuri ievēro principu 
"nenodarīt būtisku kaitējumu" un kuriem 
būtu nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas 
vai uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs jo īpaši vajadzētu būt iespējai gūt 
labumu no Eiropas stratēģisko investīciju 
loga.

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Tādēļ būtu jānodrošina no fonda 
InvestEU piešķirtā Savienības 
finansējuma un jo īpaši Eiropas 
stratēģisko investīciju loga un tajā 
noteikto stratēģisko prioritāšu 
pamanāmība, izmantojot efektīvu 
komunikāciju, šajā nolūkā īpaši uzsverot 
Savienības finansētās darbības un 
rezultātus, lai pienācīgi popularizētu 
Savienības pievienoto vērtību, ko 
nodrošina programma InvestEU 
atveseļošanas ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
ir jāparedz, ņemot vērā Covid-19 
uzliesmojumu pasaulē un tā ietekmi uz 
cilvēku dzīvi. Tam būtu jāveicina 
ilgtspējīga ekonomikas atveseļošana un 
noturības vairošana, vienlaikus 
nodrošinot visu ar programmu InvestEU 
atbalstīto investīciju papildināmība.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 193
Enikő Győri

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) Eiropas zaļajā kursā un Eiropas 
zaļā kursa investīciju plānā noteikts, ka 
būtu jāizveido taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisms, lai risinātu sociālās, 
ekonomiskās un vides problēmas, kas 
saistītas ar mērķi līdz 2050. gadam ES 
panākt klimatneitralitāti un Savienības 
jauno mērķi klimata jomā 2030. gadam. 
Mehānismam būtu jāaptver nozares un 
reģioni, kurus visvairāk ietekmē 
pārkārtošanās, ņemot vērā to atkarību no 
fosilā kurināmā, tostarp oglēm, 
brūnoglēm un degslānekļa, vai ražošanas 
procesi, kas rada lielas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, un kuriem ir ierobežotākas 
iespējas finansēt nepieciešamās 
investīcijas. Mehānisma pamatā jābūt trīs 
pīlāriem, proti, Taisnīgas pārkārtošanās 
fondam, īpašai taisnīgas pārkārtošanās 
shēmai programmā InvestEU un publiskā 
sektora aizdevumu mehānismam, lai 
attiecīgajiem reģioniem piesaistītu papildu 
investīcijas vai lai nodrošinātu tiem 
ieguvumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 194
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) Eiropas zaļajā kursā1a un Eiropas 
zaļā kursa investīciju plānā1b noteikts, ka 
būtu jāizveido taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisms, lai risinātu sociālās, 
ekonomiskās un vides problēmas, kas 
saistītas ar mērķi līdz 2050. gadam 
Savienībā panākt klimatneitralitāti un 
Savienības mērķi klimata jomā 
2030. gadam. Šim mehānismam, kura 
pamatā būtu trīs pīlāri, proti, Taisnīgas 
pārkārtošanās fondam (1. pīlārs), īpašai 
taisnīgas pārkārtošanās shēmai 
programmā InvestEU (2. pīlārs) un 
publiskā sektora aizdevumu mehānismam 
(3. pīlārs), būtu jāaptver reģioni, kurus 
visvairāk skar zaļā pārkārtošanās un 
kuriem ir ierobežotākas iespējas finansēt 
nepieciešamās investīcijas. Tādējādi 
InvestEU būtu arī jāatbalsta finansējums, 
lai radītu investīcijas taisnīgas 
pārkārtošanās reģioniem.

_________________
1a COM(2019)0640 final.
1b COM(2020)0021.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

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

(30) InvestEU būtu arī jāatbalsta 
finansējums, lai radītu investīcijas taisnīgas 
pārkārtošanās reģioniem, pievēršot īpašu 
vērību reģioniem, kuri saskaras ar 
lielākām sociālajām un ekonomiskajām 
problēmām saistībā ar pārkārtošanos, 
atbilstīgi Eiropas zaļajam kursam, 
Eiropas zaļā kursa investīciju plāna un 
paredzētajam taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismam.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) InvestEU būtu arī jāatbalsta 
finansējums, lai radītu investīcijas taisnīgas 
pārkārtošanās reģioniem. Šādas 
investīcijas nevajadzētu ņemt vērā, 
izvērtējot, vai ir radusies programmas 
darbību pārmērīga koncentrācija 
konkrētā ģeogrāfiskā apgabalā.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) InvestEU būtu arī jāsniedz 
finansiāls atbalsts, lai radītu investīcijas 
taisnīgas pārkārtošanās reģioniem un 
saimnieciskās darbības veidiem, kā arī lai 
radītu iespēju attiecīgajiem reģioniem 
saņemt mērķtiecīgu tehnisko palīdzību no 
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InvestEU konsultāciju centra.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) InvestEU būtu arī jāatbalsta 
finansējums, lai radītu investīcijas taisnīgas 
pārkārtošanās reģioniem, pat ja atbalstītie 
projekti netiek īstenoti šajos reģionos, 
taču tiem ir būtiska nozīme, lai veicinātu 
pārkārtošanos šajos reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Clotilde Armand

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) InvestEU būtu arī jāatbalsta 
finansējums, lai radītu investīcijas taisnīgas 
pārkārtošanās reģioniem. Lai sasniegtu 
InvestEU mērķus, ļoti būtiska nozīme ir 
ex ante zinātniskam izvērtējumam un 
apspriedēm ar vietējām interešu grupām.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) InvestEU būtu arī jāatbalsta 
finansējums, lai radītu investīcijas taisnīgas 
pārkārtošanās reģioniem, it īpaši 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu enerģijas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Enikő Győri

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Priekšlikumu par Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda izveidi Komisija 
pieņēma 2020. gada 14. janvārī. Lai 
nodrošinātu fonda efektīvāku plānošanu 
un īstenošanu, dalībvalstu taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko dalībvalstis 
sagatavo saskaņā ar (Regulas par 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu) 7. pantu, 
būtu jānosaka pārkārtošanās procesa 
galvenie posmi un termiņi, kā arī 
jānosaka reģioni, kuros pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku rada lielāko 
negatīvo ietekmi un kuriem ir 
ierobežotākas spējas risināt ar 
pārkārtošanos saistītās problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)



PE657.232v01-00 164/361 AM\1212517LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Lai īstenotu Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma otro pīlāru, 
būtu jāizveido īpaša taisnīgas 
pārkārtošanās shēma programmā 
InvestEU, kas horizontāli jāīsteno visos 
politikas logos. Šī shēma nodrošinātu 
finansējumu papildu investīciju 
vajadzībām, lai atbalstītu reģionus, kas 
noteikti teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, kuri sagatavoti 
saskaņā ar regulas (Regula par Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu) 7. pantā un kurus 
apstiprinājusi Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Enikő Győri

Regulas priekšlikums
30.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30b) Būtu jāizveido īpaša taisnīgas 
pārkārtošanās shēma programmā 
InvestEU, kas horizontāli jāīsteno visos 
politikas logos. Šī shēma ir Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma otrais pīlārs, 
un to izmanto, lai atbalstītu papildu 
investīcijas, kas potenciāli varētu 
nodrošināt ieguvumu visiem reģioniem, 
kuri noteikti teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos. Shēmai, izmantojot 
dažādus finanšu produktus, būtu 
jāveicina investīcijas dažādos projektos 
atbilstīgi investīciju atbalsttiesīguma 
principiem saskaņā ar programmu 
InvestEU. Shēmu varētu izmantot 
projektu īstenošanai reģionos, kas noteikti 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, vai tādu 
projektu īstenošanai, kas nodrošina 
ieguvumu šiem reģioniem, pat ja tie netiek 
īstenoti šajos reģionos, taču ar 
nosacījumu, ka investīcijas ārpus 



AM\1212517LV.docx 165/361 PE657.232v01-00

LV

taisnīgas pārkārtošanās reģioniem ir 
būtiskas pārkārtošanās īstenošanai šajos 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Katrā politikas logā vajadzētu būt 
diviem nodalījumiem, proti, ES 
nodalījumam un dalībvalsts nodalījumam. 
ES nodalījumam būtu samērīgā veidā 
jānovērš Savienības mēroga vai dalībvalstij 
raksturīgas tirgus nepilnības vai 
nepietiekami optimālas investīciju 
situācijas. Atbalstītajiem pasākumiem 
vajadzētu būt skaidrai Savienības 
pievienotajai vērtībai. Dalībvalsts 
nodalījumam būtu jādod iespēja 
dalībvalstīm, kā arī – ar savas dalībvalsts 
starpniecību – reģionālajām iestādēm daļu 
no to dalītas pārvaldības fondu līdzekļiem 
iemaksāt ES garantijas uzkrājumam un 
izmantot ES garantiju finansēšanas vai 
investīciju darbībām, nolūkā novērst 
konkrētas tirgus nepilnības vai 
nepietiekami optimālas investīciju 
situācijas to teritorijā, tostarp attiecībā uz 
neaizsargātām grupām un attālos reģionos, 
piemēram, Savienības tālākajos reģionos, 
kā tas jānosaka iemaksu nolīgumā, lai 
īstenotu dalītas pārvaldības fondu mērķus. 
Darbībām, kas atbalstītas ar fonda 
InvestEU palīdzību, izmantojot vai nu ES 
vai dalībvalsts nodalījumu, nebūtu jādublē 
vai jāizspiež privātais finansējums vai 
jākropļo konkurence iekšējā tirgū.

(31) Katrā politikas logā vajadzētu būt 
diviem nodalījumiem, proti, ES 
nodalījumam un dalībvalsts nodalījumam. 
ES nodalījumam būtu samērīgā veidā 
jānovērš Savienības mēroga vai dalībvalstij 
raksturīgas tirgus nepilnības vai 
nepietiekami optimālas investīciju 
situācijas. Atbalstītajiem pasākumiem 
vajadzētu būt skaidrai Savienības 
pievienotajai vērtībai. Dalībvalsts 
nodalījumam būtu jādod iespēja 
dalībvalstīm, kā arī – ar savas dalībvalsts 
starpniecību – reģionālajām iestādēm daļu 
no to dalītas pārvaldības fondu līdzekļiem 
iemaksāt ES garantijas uzkrājumam un 
izmantot ES garantiju finansēšanas vai 
investīciju darbībām, nolūkā novērst 
konkrētas tirgus nepilnības vai 
nepietiekami optimālas investīciju 
situācijas to teritorijā, tostarp attiecībā uz 
neaizsargātām grupām un attālos reģionos, 
piemēram, Savienības tālākajos reģionos, 
kā tas jānosaka iemaksu nolīgumā, lai 
īstenotu dalītas pārvaldības fondu mērķus. 
Turklāt atveseļošanas un noturības 
plānos saskaņā ar Atveseļošanas un 
noturības mehānismu var tikt paredzēts 
papildu devums dalībvalstu nodalījumiem. 
Darbībām, kas atbalstītas ar fonda 
InvestEU palīdzību, izmantojot vai nu ES 
vai dalībvalsts nodalījumu, nebūtu jādublē 
vai jāizspiež privātais finansējums vai 
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jākropļo konkurence iekšējā tirgū.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu dalībvalstu 
nodalījumiem, tas jāparedz dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānos atbilstīgi 
Atveseļošanas un noturības mehānisma regulas mērķiem.

Grozījums Nr. 205
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalsts nodalījums būtu īpaši 
jāizstrādā tā, lai dalītas pārvaldības fondus 
varētu izmantot Savienības emitētas 
garantijas nodrošinājumam. Minētā iespēja 
palielinātu ES garantijas pievienoto 
vērtību, sniedzot no tās atbalstu plašākam 
galasaņēmēju lokam un projektiem un 
dažādojot dalītas pārvaldības fondu mērķu 
sasniegšanas līdzekļus, vienlaikus 
nodrošinot iespējamo saistību konsekventu 
riska pārvaldību, īstenojot ES garantiju 
netiešās pārvaldības ietvaros. Savienībai 
būtu jāgarantē finansēšanas un investīciju 
darbības, kas dalībvalsts nodalījuma 
ietvaros paredzētas starp Komisiju un 
īstenošanas partneriem noslēgtos garantiju 
nolīgumos. Dalītas pārvaldības fondiem 
būtu jāsniedz garantijas uzkrājumi, 
ievērojot uzkrājumu likmi, ko noteikusi 
Komisija un kas paredzēta ar dalībvalsti 
parakstītajā iemaksu nolīgumā, 
pamatojoties uz darbību veidu un 
izrietošajiem paredzamajiem zaudējumiem. 
Dalībvalsts uzņemtos zaudējumus, kas 
pārsniedz paredzamos zaudējumus, 
Savienības labā emitējot kompensējošu 
garantiju. Šādas vienošanās būtu jānoslēdz 
vienotā iemaksu nolīgumā ar katru 
dalībvalsti, kas brīvprātīgi izvēlas šādu 

(32) Dalībvalsts nodalījums būtu īpaši 
jāizstrādā tā, lai dalītas pārvaldības fondus 
vai papildu iemaksas no atveseļošanas un 
noturības plānu finansējuma saskaņā ar 
Atveseļošanas un noturības mehānismu 
varētu izmantot Savienības emitētas 
garantijas nodrošinājumam. Minētā iespēja 
palielinātu ES garantijas pievienoto 
vērtību, sniedzot no tās atbalstu plašākam 
galasaņēmēju lokam un projektiem un 
dažādojot dalītas pārvaldības fondu mērķu 
sasniegšanas līdzekļus, vienlaikus 
nodrošinot iespējamo saistību konsekventu 
riska pārvaldību, īstenojot ES garantiju 
netiešās pārvaldības ietvaros. Savienībai 
būtu jāgarantē finansēšanas un investīciju 
darbības, kas dalībvalsts nodalījuma 
ietvaros paredzētas starp Komisiju un 
īstenošanas partneriem noslēgtos garantiju 
nolīgumos. Dalītas pārvaldības fondiem 
būtu jāsniedz garantijas uzkrājumi, 
ievērojot uzkrājumu likmi, ko noteikusi 
Komisija un kas paredzēta ar dalībvalsti 
parakstītajā iemaksu nolīgumā, 
pamatojoties uz darbību veidu un 
izrietošajiem paredzamajiem zaudējumiem. 
Dalībvalsts uzņemtos zaudējumus, kas 
pārsniedz paredzamos zaudējumus, 
Savienības labā emitējot kompensējošu 
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iespēju. Iemaksu nolīgumam būtu jāietver 
viens vai vairāki attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā īstenojami konkrēti garantijas 
nolīgumi, pamatojoties uz fonda InvestEU 
noteikumiem, un jebkāda reģionālā 
norobežošana. Lai noteiktu uzkrājumu 
likmi par katru gadījumu atsevišķi, ir 
vajadzīga atkāpe no Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/104630 ("Finanšu regula") 211. panta 
1. punkta. Šajā struktūrā ir paredzēts arī 
vienots noteikumu kopums par budžeta 
garantijām, kuras atbalsta centralizēti 
pārvaldīti fondi vai dalītas pārvaldības 
fondi, kas atvieglotu to apvienošanu.

garantiju. Šādas vienošanās būtu jānoslēdz 
vienotā iemaksu nolīgumā ar katru 
dalībvalsti, kas brīvprātīgi izvēlas šādu 
iespēju. Iemaksu nolīgumam būtu jāietver 
viens vai vairāki attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā īstenojami konkrēti garantijas 
nolīgumi, pamatojoties uz fonda InvestEU 
noteikumiem, un jebkāda reģionālā 
norobežošana. Lai noteiktu uzkrājumu 
likmi par katru gadījumu atsevišķi, ir 
vajadzīga atkāpe no Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/104630 ("Finanšu regula") 211. panta 
1. punkta. Šajā struktūrā ir paredzēts arī 
vienots noteikumu kopums par budžeta 
garantijām, kuras atbalsta centralizēti 
pārvaldīti fondi vai papildu iemaksas no 
atveseļošanas un noturības plānu 
finansējuma saskaņā ar Atveseļošanas un 
noturības mehānismu, kas atvieglotu to 
apvienošanu.

_________________ _________________
30 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 
18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam, 
ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, 
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, 
(ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, 
(ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, 
(ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 
18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam, 
ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, 
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, 
(ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, 
(ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, 
(ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu dalībvalstu 
nodalījumiem, tas jāparedz dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānos atbilstīgi 
Atveseļošanas un noturības mehānisma regulas mērķiem.

Grozījums Nr. 206
Victor Negrescu
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Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalsts nodalījums būtu īpaši 
jāizstrādā tā, lai dalītas pārvaldības fondus 
varētu izmantot Savienības emitētas 
garantijas nodrošinājumam. Minētā iespēja 
palielinātu ES garantijas pievienoto 
vērtību, sniedzot no tās atbalstu plašākam 
galasaņēmēju lokam un projektiem un 
dažādojot dalītas pārvaldības fondu mērķu 
sasniegšanas līdzekļus, vienlaikus 
nodrošinot iespējamo saistību konsekventu 
riska pārvaldību, īstenojot ES garantiju 
netiešās pārvaldības ietvaros. Savienībai 
būtu jāgarantē finansēšanas un investīciju 
darbības, kas dalībvalsts nodalījuma 
ietvaros paredzētas starp Komisiju un 
īstenošanas partneriem noslēgtos garantiju 
nolīgumos. Dalītas pārvaldības fondiem 
būtu jāsniedz garantijas uzkrājumi, 
ievērojot uzkrājumu likmi, ko noteikusi 
Komisija un kas paredzēta ar dalībvalsti 
parakstītajā iemaksu nolīgumā, 
pamatojoties uz darbību veidu un 
izrietošajiem paredzamajiem zaudējumiem. 
Dalībvalsts uzņemtos zaudējumus, kas 
pārsniedz paredzamos zaudējumus, 
Savienības labā emitējot kompensējošu 
garantiju. Šādas vienošanās būtu jānoslēdz 
vienotā iemaksu nolīgumā ar katru 
dalībvalsti, kas brīvprātīgi izvēlas šādu 
iespēju. Iemaksu nolīgumam būtu jāietver 
viens vai vairāki attiecīgās dalībvalsts 
teritorijā īstenojami konkrēti garantijas 
nolīgumi, pamatojoties uz fonda InvestEU 
noteikumiem, un jebkāda reģionālā 
norobežošana. Lai noteiktu uzkrājumu 
likmi par katru gadījumu atsevišķi, ir 
vajadzīga atkāpe no Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/104630 ("Finanšu regula") 211. panta 
1. punkta. Šajā struktūrā ir paredzēts arī 
vienots noteikumu kopums par budžeta 
garantijām, kuras atbalsta centralizēti 
pārvaldīti fondi vai dalītas pārvaldības 
fondi, kas atvieglotu to apvienošanu.

(32) Dalībvalsts nodalījums būtu īpaši 
jāizstrādā tā, lai dalītas pārvaldības fondus 
varētu izmantot Savienības emitētas 
garantijas nodrošinājumam. Minētā iespēja 
palielinātu ES garantijas pievienoto 
vērtību, sniedzot no tās atbalstu plašākam 
galasaņēmēju lokam un projektiem un 
dažādojot dalītas pārvaldības fondu mērķu 
sasniegšanas līdzekļus, vienlaikus 
nodrošinot iespējamo saistību konsekventu 
riska pārvaldību, īstenojot ES garantiju 
netiešās pārvaldības ietvaros. Savienībai 
būtu jāgarantē finansēšanas un investīciju 
darbības, kas dalībvalsts nodalījuma 
ietvaros paredzētas starp Komisiju un 
īstenošanas partneriem noslēgtos garantiju 
nolīgumos. Dalītas pārvaldības fondiem 
būtu jāsniedz garantijas uzkrājumi, 
ievērojot uzkrājumu likmi, ko noteikusi 
Komisija un kas paredzēta ar dalībvalsti 
parakstītajā iemaksu nolīgumā, 
pamatojoties uz darbību veidu un 
izrietošajiem paredzamajiem zaudējumiem, 
kā arī ņemot vērā atšķirīgo 
sociālekonomisko situāciju katrā 
dalībvalstī. Dalībvalsts uzņemtos 
zaudējumus, kas pārsniedz paredzamos 
zaudējumus, Savienības labā emitējot 
kompensējošu garantiju. Šādas vienošanās 
būtu jānoslēdz vienotā iemaksu nolīgumā 
ar katru dalībvalsti, kas brīvprātīgi izvēlas 
šādu iespēju. Iemaksu nolīgumam būtu 
jāietver viens vai vairāki attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā īstenojami konkrēti 
garantijas nolīgumi, pamatojoties uz fonda 
InvestEU noteikumiem, un jebkāda 
reģionālā norobežošana. Lai noteiktu 
uzkrājumu likmi par katru gadījumu 
atsevišķi, ir vajadzīga atkāpe no Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) 2018/104630 ("Finanšu regula") 
211. panta 1. punkta. Šajā struktūrā ir 
paredzēts arī vienots noteikumu kopums 
par budžeta garantijām, kuras atbalsta 
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centralizēti pārvaldīti fondi vai dalītas 
pārvaldības fondi, kas atvieglotu to 
apvienošanu.

_________________ _________________
30 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 
18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam, 
ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, 
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, 
(ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, 
(ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, 
(ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 
18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam, 
ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, 
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, 
(ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, 
(ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, 
(ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 207
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Komisijas un EIB grupas 
partnerība būtu jāveido, izmantojot katra 
partnera relatīvās priekšrocības, lai 
nodrošinātu maksimālu politikas ietekmi, 
izvēršanas efektivitāti un pienācīgu 
budžeta un riska pārvaldības pārraudzību, 
ar kuru būtu jāatbalsta efektīva un 
iekļaujoša tiešā piekļuve ES garantijai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 208
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Komisijas un EIB grupas partnerība 
būtu jāveido, izmantojot katra partnera 
relatīvās priekšrocības, lai nodrošinātu 
maksimālu politikas ietekmi, izvēršanas 
efektivitāti un pienācīgu budžeta un riska 
pārvaldības pārraudzību, ar kuru būtu 
jāatbalsta efektīva un iekļaujoša tiešā 
piekļuve ES garantijai.

(33) Komisijas un EIB grupas partnerība 
būtu jāveido, izmantojot katra partnera 
relatīvās priekšrocības, lai nodrošinātu 
maksimālu politikas ietekmi, izvēršanas 
efektivitāti un pienācīgu budžeta un riska 
pārvaldības pārraudzību, ar kuru būtu 
jāatbalsta efektīva un iekļaujoša tiešā 
piekļuve ES garantijai. EIB nekavējoties 
tās aizdevumu politika transporta jomā 
būtu pilnībā jāpielāgo Eiropas zaļajam 
kursam kopumā un it īpaši ES klimata 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai atbalstu Eiropas ekonomikai 
varētu novirzīt ar Eiropas Investīciju fonda 
(EIF) starpniecību, Komisijai būtu jāspēj 
piedalīties vienā vai vairākos iespējamos 
EIF kapitāla palielinājumos, lai ļautu tam 
turpināt atbalstīt Eiropas ekonomiku un tās 
atveseļošanu. Savienībai būtu jāspēj 
saglabāt savu vispārējo daļu EIF kapitālā, 
pienācīgi ņemot vērā finansiālās sekas. Šim 
nolūkam daudzgadu finanšu shēmā 2021.–
2027. gadam būtu jāparedz pietiekams 
finansējums.

(34) Lai atbalstu Eiropas ekonomikai 
varētu novirzīt ar Eiropas Investīciju fonda 
(EIF) starpniecību, Komisijai būtu jāspēj 
piedalīties vienā vai vairākos iespējamos 
EIF kapitāla palielinājumos, lai ļautu tam 
turpināt atbalstīt Eiropas ekonomiku un tās 
zaļu atveseļošanu. Savienībai būtu jāspēj 
saglabāt savu vispārējo daļu EIF kapitālā, 
pienācīgi ņemot vērā finansiālās sekas. Šim 
nolūkam daudzgadu finanšu shēmā 2021.–
2027. gadam būtu jāparedz pietiekams 
finansējums.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
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35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Komisijai līdzās EIB grupai būtu 
attiecīgā gadījumā jālūdz arī citu 
potenciālo īstenošanas partneru viedokļi 
par investīciju pamatnostādnēm, klimata 
uzraudzības sistēmas, drošināšanas 
ilgtspējas aspektā dokumentiem un kopēju 
metodiku, lai nodrošinātu iekļautību un 
darbotiesspēju, līdz ir izveidotas 
pārvaldības struktūras, un pēc tam 
īstenošanas partneru iesaistīšanai būtu 
jānotiek programmas InvestEU 
konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.

(35) Komisijai līdzās EIB grupai būtu 
attiecīgā gadījumā jālūdz arī citu 
potenciālo īstenošanas partneru un citu 
ieinteresēto personu, tostarp vietējo 
iestāžu un pilsoniskās sabiedrības, 
viedokļi par investīciju pamatnostādnēm, 
klimata uzraudzības sistēmu, drošināšanas 
ilgtspējas aspektā dokumentiem un kopēju 
metodiku, tostarp dabas kapitāla uzskaiti 
un aprites cikla analīzi, lai nodrošinātu 
iekļautību un darbotiesspēju, līdz ir 
izveidotas pārvaldības struktūras, un pēc 
tam īstenošanas partneru iesaistīšanai būtu 
jānotiek programmas InvestEU 
konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Komisijai līdzās EIB grupai būtu 
attiecīgā gadījumā jālūdz arī citu 
potenciālo īstenošanas partneru viedokļi 
par investīciju pamatnostādnēm, klimata 
uzraudzības sistēmas, drošināšanas 
ilgtspējas aspektā dokumentiem un kopēju 
metodiku, lai nodrošinātu iekļautību un 
darbotiesspēju, līdz ir izveidotas 
pārvaldības struktūras, un pēc tam 
īstenošanas partneru iesaistīšanai būtu 
jānotiek programmas InvestEU 
konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.

(35) Komisijai līdzās EIB grupai būtu 
attiecīgā gadījumā jālūdz arī citu 
potenciālo īstenošanas partneru un citu 
ieinteresēto personu, tostarp vietējo 
iestāžu un pilsoniskās sabiedrības, 
viedokļi par investīciju pamatnostādnēm, 
klimata un vides uzraudzības sistēmu, 
drošināšanas ilgtspējas aspektā 
dokumentiem un kopēju metodiku, lai 
nodrošinātu iekļautību un darbotiesspēju, 
līdz ir izveidotas pārvaldības struktūras, un 
pēc tam īstenošanas partneru iesaistīšanai 
būtu jānotiek programmas InvestEU 
konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.

Or. en
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Grozījums Nr. 212
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Komisijai līdzās EIB grupai būtu 
attiecīgā gadījumā jālūdz arī citu 
potenciālo īstenošanas partneru viedokļi 
par investīciju pamatnostādnēm, klimata 
uzraudzības sistēmas, drošināšanas 
ilgtspējas aspektā dokumentiem un kopēju 
metodiku, lai nodrošinātu iekļautību un 
darbotiesspēju, līdz ir izveidotas 
pārvaldības struktūras, un pēc tam 
īstenošanas partneru iesaistīšanai būtu 
jānotiek programmas InvestEU 
konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.

(35) Komisijai līdzās EIB grupai būtu 
attiecīgā gadījumā jālūdz arī citu 
potenciālo īstenošanas partneru viedokļi 
par investīciju pamatnostādnēm, klimata 
uzraudzības sistēmu, drošināšanas 
ilgtspējas aspektā dokumentiem un kopēju 
metodiku, kā arī ietekmi uz nodarbinātību 
un darbvietām, lai nodrošinātu iekļautību 
un darbotiesspēju, līdz ir izveidotas 
pārvaldības struktūras, un pēc tam 
īstenošanas partneru iesaistīšanai būtu 
jānotiek programmas InvestEU 
konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Komisijai līdzās EIB grupai būtu 
attiecīgā gadījumā jālūdz arī citu 
potenciālo īstenošanas partneru viedokļi 
par investīciju pamatnostādnēm, klimata 
uzraudzības sistēmas, drošināšanas 
ilgtspējas aspektā dokumentiem un kopēju 
metodiku, lai nodrošinātu iekļautību un 
darbotiesspēju, līdz ir izveidotas 
pārvaldības struktūras, un pēc tam 
īstenošanas partneru iesaistīšanai būtu 
jānotiek programmas InvestEU 
konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.

(35) Komisijai līdzās EIB grupai būtu 
attiecīgā gadījumā jālūdz arī citu 
potenciālo īstenošanas partneru viedokļi 
par investīciju pamatnostādnēm, klimata 
uzraudzības sistēmu, drošināšanas 
ilgtspējas aspektā dokumentiem un kopēju 
metodiku, kā arī ietekmi uz nodarbinātību 
un darbvietām, lai nodrošinātu iekļautību 
un darbotiesspēju, līdz ir izveidotas 
pārvaldības struktūras, un pēc tam 
īstenošanas partneru iesaistīšanai būtu 
jānotiek programmas InvestEU 
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konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Fondam InvestEU vajadzētu būt 
atvērtam pret iemaksām, ko veic trešās 
valstis, kas ir Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas locekles, valstis, kas 
pievienojas, kandidātvalstis un potenciālās 
kandidātvalstis, valstis, uz kurām attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, un citas 
valstis, saskaņā ar nosacījumiem, kas 
paredzēti starp Eiropas Savienību un 
minētajām valstīm. Tam būtu jāļauj 
vajadzības gadījumā turpināt sadarbību ar 
attiecīgajām valstīm, jo īpaši pētniecības 
un inovācijas, kā arī MVU jomā.

(36) Fondam InvestEU vajadzētu būt 
atvērtam pret iemaksām, ko veic trešās 
valstis, kas ir Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas locekles, valstis, kas 
pievienojas, kandidātvalstis un potenciālās 
kandidātvalstis, valstis, uz kurām attiecas 
Eiropas kaimiņattiecību politika, un citas 
valstis, saskaņā ar nosacījumiem, kas 
paredzēti starp Eiropas Savienību un 
minētajām valstīm. Jāparedz sadarbība un 
atbalsts, lai samazinātu atkarību no 
fosilajām degvielām un uzlabotu piekļuvi 
atjaunojamo energoresursu enerģijai par 
pieņemamu cenu, kā arī atbalstītu 
zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju 
pieejamību saskaņā ar IAM. Tam būtu 
jāļauj vajadzības gadījumā turpināt 
sadarbību ar attiecīgajām valstīm, jo īpaši 
pētniecības un inovācijas, kā arī MVU 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(36) Fondam InvestEU vajadzētu būt 
atvērtam pret iemaksām, ko veic trešās 
valstis, kas ir Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas locekles, valstis, kas 
pievienojas, kandidātvalstis un 
potenciālās kandidātvalstis, valstis, uz 
kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību 
politika, un citas valstis, saskaņā ar 
nosacījumiem, kas paredzēti starp Eiropas 
Savienību un minētajām valstīm. Tam 
būtu jāļauj vajadzības gadījumā turpināt 
sadarbību ar attiecīgajām valstīm, jo īpaši 
pētniecības un inovācijas, kā arī MVU 
jomā.

(36) Fondam InvestEU vajadzētu būt 
atvērtam pret iemaksām, ko veic trešās 
valstis, kas ir Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas locekles un valstis, kas 
pievienojas. Tam būtu jāļauj vajadzības 
gadījumā turpināt sadarbību ar attiecīgajām 
valstīm, jo īpaši pētniecības un inovācijas, 
kā arī MVU jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Ir paredzams, ka ES garantija 
75 153 850 000 EUR apmērā (pašreizējās 
cenās) Savienības līmenī piesaistīs papildu 
investīcijas visā Savienībā vairāk nekā 
1 000 000 000 000 EUR apmērā, un tā 
būtu indikatīvi jāsadala starp politikas 
sadaļām. Tomēr Eiropas stratēģisko 
investīciju logam vajadzētu būt īpašai ES 
garantijas daļai.

(38) Ir paredzams, ka ES garantija 
25 000 000 000 EUR apmērā (pašreizējās 
cenās) Savienības līmenī piesaistīs papildu 
investīcijas visā Savienībā, un tā būtu 
indikatīvi jāsadala starp politikas sadaļām.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(38) Ir paredzams, ka ES garantija 
75 153 850 000 EUR apmērā (pašreizējās 
cenās) Savienības līmenī piesaistīs papildu 
investīcijas visā Savienībā vairāk nekā 
1 000 000 000 000 EUR apmērā, un tā būtu 
indikatīvi jāsadala starp politikas sadaļām. 
Tomēr Eiropas stratēģisko investīciju 
logam vajadzētu būt īpašai ES garantijas 
daļai.

(38) Ir paredzams, ka ES garantija 
80 523 320 000 EUR apmērā (pašreizējās 
cenās) Savienības līmenī piesaistīs papildu 
investīcijas visā Savienībā vairāk nekā 
1 071 000 000 000 EUR apmērā, un tā būtu 
indikatīvi jāsadala starp politikas sadaļām. 
Tomēr Eiropas stratēģisko investīciju 
logam vajadzētu būt īpašai ES garantijas 
daļai.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) ES garantija, kas ir fonda InvestEU 
pamatā, būtu jāīsteno netieši, Komisijai 
paļaujoties uz īstenošanas partneriem, kas 
iesaista finanšu starpniekus un attiecīgā 
gadījumā galasaņēmējus. Īstenošanas 
partneru atlase būtu jāveic pārredzami un 
bez jebkāda interešu konflikta. Komisijai 
ar katru īstenošanas partneri būtu jānoslēdz 
garantijas nolīgums, ar kuru sadala 
garantijas spēju no fonda InvestEU, lai 
atbalstītu tā finansēšanas un investīciju 
darbības, kuras atbilst fonda InvestEU 
atbalsttiesīguma kritērijiem un palīdz 
sasniegt tā mērķus. Ar ES garantiju saistīto 
risku pārvaldībai nebūtu jākavē īstenošanas 
partneru tieša piekļuve ES garantijai. 
Tiklīdz īstenošanas partneriem tiek 
piešķirta ES garantija ES nodalījumā, tiem 
būtu jāuzņemas pilna atbildība par visu 
investīciju procesu un par uzticamības 
pārbaudi saistībā ar finansēšanas vai 
investīciju darbībām. No fonda InvestEU 
būtu jāatbalsta projekti, kuriem parasti ir 
noteikts augstāks riska profils nekā tiem 
projektiem, kurus atbalsta ar īstenošanas 
partneru parastajām darbībām un kurus 

(40) ES garantija, kas ir fonda InvestEU 
pamatā, būtu jāīsteno netieši, Komisijai 
paļaujoties uz īstenošanas partneriem, kas 
iesaista finanšu starpniekus un attiecīgā 
gadījumā galasaņēmējus. Īstenošanas 
partneru atlase būtu jāveic pārredzami un 
bez jebkāda interešu konflikta. Komisijai 
ar katru īstenošanas partneri būtu jānoslēdz 
garantijas nolīgums, ar kuru sadala 
garantijas spēju no fonda InvestEU, lai 
atbalstītu tā finansēšanas un investīciju 
darbības, kuras atbilst fonda InvestEU 
atbalsttiesīguma kritērijiem un palīdz 
sasniegt tā mērķus. Ar ES garantiju saistīto 
risku pārvaldībai nebūtu jākavē īstenošanas 
partneru tieša piekļuve ES garantijai. 
Tiklīdz īstenošanas partneriem tiek 
piešķirta ES garantija ES nodalījumā, tiem 
būtu jāuzņemas pilna atbildība par visu 
investīciju procesu un par uzticamības 
pārbaudi saistībā ar finansēšanas vai 
investīciju darbībām. No fonda InvestEU 
būtu jāatbalsta projekti, kuriem parasti ir 
noteikts augstāks riska profils nekā tiem 
projektiem, kurus atbalsta ar īstenošanas 
partneru parastajām darbībām un kurus 
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nebija iespējams īstenot laikposmā, kad 
varēja izmantot ES garantiju, no citiem 
publiskajiem vai privātajiem avotiem bez 
fonda InvestEU atbalsta, vai nebija 
iespējams īstenot tikpat lielā apjomā. 
Tomēr papildināmības kritērijam var 
piemērot īpašus nosacījumus attiecībā uz 
finansēšanas un investīciju darbībām 
saskaņā ar Eiropas stratēģisko investīciju 
logu, kas izriet no tā mērķa.

nebija iespējams īstenot laikposmā, kad 
varēja izmantot ES garantiju, no citiem 
publiskajiem vai privātajiem avotiem bez 
fonda InvestEU atbalsta, vai nebija 
iespējams īstenot tikpat lielā apjomā.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Fondam InvestEU būtu jānodrošina 
pārvaldes struktūra, kuras funkcijām 
vajadzētu būt samērīgām ar tās vienīgo 
uzdevumu – nodrošināt ES garantijas 
pareizu izmantošanu atbilstoši 
nepieciešamībai nodrošināt investīciju 
lēmumu politisko neatkarību. Šajā 
pārvaldes struktūrā būtu jāietilpst 
konsultatīvajai padomei, valdei un pilnībā 
neatkarīgai Investīciju komitejai. Pārvaldes 
struktūras sastāvā kopumā būtu jācenšas 
panākt dzimumu līdzsvaru. Pārvaldes 
struktūrai nebūtu jāietekmē vai jātraucē 
EIB grupas vai citu īstenošanas partneru 
lēmumu pieņemšana un nebūtu jāaizstāj to 
attiecīgās vadības struktūras.

(41) Fondam InvestEU būtu jānodrošina 
pārvaldes struktūra, kuras funkcijām 
vajadzētu būt samērīgām ar tās vienīgo 
uzdevumu – nodrošināt ES garantijas 
pareizu izmantošanu atbilstoši 
nepieciešamībai nodrošināt investīciju 
lēmumu politisko neatkarību. Šajā 
pārvaldes struktūrā būtu jāietilpst 
konsultatīvajai padomei, valdei un pilnībā 
neatkarīgai Investīciju komitejai. Pārvaldes 
struktūras sastāvā kopumā būtu jācenšas 
panākt dzimumu līdzsvaru, nodrošinot, ka 
vismaz 40 % pārvaldes struktūras locekļu 
ir nepietiekami pārstāvēta dzimuma 
personas. Pārvaldes struktūrai, kā arī 
komitejām nebūtu jāietekmē vai jātraucē 
EIB grupas vai citu īstenošanas partneru 
lēmumu pieņemšana un nebūtu jāaizstāj to 
attiecīgās vadības struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 220
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Fondam InvestEU būtu jānodrošina 
pārvaldes struktūra, kuras funkcijām 
vajadzētu būt samērīgām ar tās vienīgo 
uzdevumu – nodrošināt ES garantijas 
pareizu izmantošanu atbilstoši 
nepieciešamībai nodrošināt investīciju 
lēmumu politisko neatkarību. Šajā 
pārvaldes struktūrā būtu jāietilpst 
konsultatīvajai padomei, valdei un pilnībā 
neatkarīgai Investīciju komitejai. 
Pārvaldes struktūras sastāvā kopumā 
būtu jācenšas panākt dzimumu līdzsvaru. 
Pārvaldes struktūrai nebūtu jāietekmē vai 
jātraucē EIB grupas vai citu īstenošanas 
partneru lēmumu pieņemšana un nebūtu 
jāaizstāj to attiecīgās vadības struktūras.

(41) Fondam InvestEU būtu jānodrošina 
pārvaldes struktūra, kuras funkcijām 
vajadzētu būt samērīgām ar tās vienīgo 
uzdevumu – nodrošināt ES garantijas 
pareizu izmantošanu atbilstoši 
nepieciešamībai nodrošināt investīciju 
lēmumu politisko neatkarību. Šajā 
pārvaldes struktūrā būtu jāietilpst 
konsultatīvajai padomei, valdei un pilnībā 
neatkarīgai Investīciju komitejai. Pārvaldes 
struktūrai nebūtu jāietekmē vai jātraucē 
EIB grupas vai citu īstenošanas partneru 
lēmumu pieņemšana un nebūtu jāaizstāj to 
attiecīgās vadības struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Būtu jāizveido konsultatīva 
padome, kurā darbotos īstenošanas 
partneru pārstāvji, dalībvalstu pārstāvji, 
viens Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas iecelts eksperts un viens Reģionu 
komitejas iecelts eksperts, lai apmainītos ar 
informāciju un viedokļiem par tādu finanšu 
produktu ieviešanu, kurus izvērš fonda 
InvestEU ietvaros, un lai apspriestos par 
jaunām vajadzībām un jauniem 
produktiem, tostarp konkrētām teritoriālām 
tirgus nepilnībām.

(42) Būtu jāizveido konsultatīva 
padome, kurā darbotos īstenošanas 
partneru pārstāvji, dalībvalstu pārstāvji, 
viens Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas iecelts eksperts un viens Reģionu 
komitejas iecelts eksperts, lai apmainītos ar 
informāciju un viedokļiem par tādu finanšu 
produktu ieviešanu, kurus izvērš fonda 
InvestEU ietvaros, un lai apspriestos par 
jaunām vajadzībām un jauniem 
produktiem, tostarp konkrētām teritoriālām 
tirgus nepilnībām. Konsultatīvajā padomē 
var iecelt arodbiedrības pārstāvi bez 
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balsstiesībām. Tas būtu jāieceļ Eiropas 
Komisijai, pamatojoties uz Eiropas sociālā 
partnera, kas pārstāv darbaspēku, 
ieteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Būtu jāizveido konsultatīva 
padome, kurā darbotos īstenošanas 
partneru pārstāvji, dalībvalstu pārstāvji, 
viens Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas iecelts eksperts un viens Reģionu 
komitejas iecelts eksperts, lai apmainītos ar 
informāciju un viedokļiem par tādu finanšu 
produktu ieviešanu, kurus izvērš fonda 
InvestEU ietvaros, un lai apspriestos par 
jaunām vajadzībām un jauniem 
produktiem, tostarp konkrētām teritoriālām 
tirgus nepilnībām.

(42) Būtu jāizveido konsultatīva 
padome, kurā darbotos īstenošanas 
partneru pārstāvji, dalībvalstu pārstāvji, 
viens Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas iecelts eksperts un viens Reģionu 
komitejas iecelts eksperts, lai apmainītos ar 
informāciju un viedokļiem par tādu finanšu 
produktu ieviešanu, kurus izvērš fonda 
InvestEU ietvaros, un lai apspriestos par 
jaunām vajadzībām un jauniem 
produktiem, tostarp konkrētām teritoriālām 
tirgus nepilnībām. Komisija, pamatojoties 
uz Eiropas sociālā partnera, kas pārstāv 
darbaspēku, ieteikumu, konsultatīvajā 
padomē var iecelt arodbiedrības pārstāvi 
bez balsstiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Valdei, kuras sastāvā ir Komisijas 
pārstāvji, īstenošanas partneru pārstāvji un 

(44) Dzimumu ziņā līdzsvarotai valdei, 
kuras sastāvā ir Komisijas pārstāvji, 
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viens Eiropas Parlamenta iecelts eksperts 
bez balsstiesībām, būtu jānosaka fonda 
InvestEU stratēģiskās un darbības 
pamatnostādnes.

īstenošanas partneru pārstāvji un viens 
Eiropas Parlamenta iecelts eksperts bez 
balsstiesībām, būtu jānosaka fonda 
InvestEU stratēģiskās un darbības 
pamatnostādnes.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Komisijai būtu jānovērtē 
īstenošanas partneru iesniegto finansēšanas 
un investīciju darbību saderība ar visiem 
Savienības tiesību aktiem un politikas 
nostādnēm. Lēmumi par finansēšanas un 
investīciju darbībām galu galā būtu 
jāpieņem īstenošanas partnerim.

(45) Komisijai būtu jānovērtē 
īstenošanas partneru iesniegto finansēšanas 
un investīciju darbību saderība ar visiem 
Savienības tiesību aktiem un politikas 
nostādnēm, kā arī ar Taksonomijas regulā 
paredzēto principu "nenodarīt būtisku 
kaitējumu". Lēmumi par finansēšanas un 
investīciju darbībām galu galā būtu 
jāpieņem īstenošanas partnerim.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Komisijai būtu jānovērtē 
īstenošanas partneru iesniegto finansēšanas 
un investīciju darbību saderība ar visiem 
Savienības tiesību aktiem un politikas 
nostādnēm. Lēmumi par finansēšanas un 
investīciju darbībām galu galā būtu 
jāpieņem īstenošanas partnerim.

(45) Komisijai būtu jānovērtē 
īstenošanas partneru iesniegto finansēšanas 
un investīciju darbību saderība ar visiem 
Savienības tiesību aktiem un politikas 
nostādnēm, it īpaši ar Taksonomijas 
regulā paredzēto principu "nenodarīt 
būtisku kaitējumu". Lēmumi par 
finansēšanas un investīciju darbībām galu 
galā būtu jāpieņem īstenošanas partnerim.
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Or. en

Grozījums Nr. 226
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Investīciju komitejai, kurā darbojas 
neatkarīgi eksperti, būtu jāizdara 
secinājumi par atbalsta piešķiršanu no ES 
garantijas finansēšanas un investīciju 
darbībām, kas atbilst atbalsttiesīguma 
kritērijiem, tādējādi nodrošinot ārējas 
specializētas zināšanas investīciju 
novērtējumos, kas saistīti ar projektiem. 
Investīciju komitejai vajadzētu būt 
dažādiem sastāviem, lai pēc iespējas labāk 
aptvertu dažādas politikas jomas un 
nozares.

(46) Investīciju komitejai, kurā darbojas 
neatkarīgi eksperti, būtu jāizdara 
secinājumi par atbalsta piešķiršanu no ES 
garantijas finansēšanas un investīciju 
darbībām, kas atbilst atbalsttiesīguma 
kritērijiem, it īpaši principam "nenodarīt 
būtisku kaitējumu", tādējādi nodrošinot 
ārējas specializētas zināšanas investīciju 
novērtējumos, kas saistīti ar projektiem. 
Investīciju komitejai vajadzētu būt 
dažādiem sastāviem, lai pēc iespējas labāk 
aptvertu dažādas politikas jomas un 
nozares.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Investīciju komitejai no tās izveides 
būtu jākļūst atbildīgai arī par ES garantijas 
priekšrocību piešķiršanu finansēšanas un 
investīciju darbībām saskaņā ar Regulu 
(ES) 2015/1017, lai izvairītos no paralēlām 
līdzīgām struktūrām, kas novērtē 
priekšlikumus par ES garantijas 
izmantošanu.

(47) Investīciju komitejai no tās izveides 
būtu jākļūst atbildīgai arī par ES garantijas 
priekšrocību piešķiršanu finansēšanas un 
investīciju darbībām saskaņā ar Regulu 
(ES) 2015/1017, lai izvairītos no paralēlām 
līdzīgām struktūrām, kas pēc apspriešanās 
ar visām ieinteresētajām personām un, 
pilnībā ievērojot pārredzamības un 
pārskatatbildības principus, novērtē 
priekšlikumus par ES garantijas 
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izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Investīciju komitejai no tās izveides 
būtu jākļūst atbildīgai arī par ES garantijas 
priekšrocību piešķiršanu finansēšanas un 
investīciju darbībām saskaņā ar Regulu 
(ES) 2015/1017, lai izvairītos no paralēlām 
līdzīgām struktūrām, kas novērtē 
priekšlikumus par ES garantijas 
izmantošanu.

(47) Investīciju komitejai no tās izveides 
būtu jākļūst atbildīgai arī par ES garantijas 
priekšrocību piešķiršanu finansēšanas un 
investīciju darbībām saskaņā ar Regulu 
(ES) 2015/1017, lai izvairītos no paralēlām 
līdzīgām struktūrām, kas novērtē 
priekšlikumus par ES garantijas 
izmantošanu un apspriežas ar ekspertiem 
klimata un vides jomā un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Izvēloties īstenošanas partnerus 
fonda InvestEU izvēršanai, Komisijai būtu 
jāapsver darījumu partnera spēja sasniegt 
fonda InvestEU mērķus un ieguldīt pašu 
resursus, lai nodrošinātu pienācīgu 
ģeogrāfisko pārklājumu un dažādošanu, 
piesaistītu privātos ieguldītājus un 
nodrošinātu pietiekamu riska 
diversifikāciju un jaunus risinājumus, lai 
novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami 

(49) Izvēloties īstenošanas partnerus 
fonda InvestEU izvēršanai, Komisijai būtu 
jāapsver darījumu partnera spēja sasniegt 
fonda InvestEU mērķus un ieguldīt pašu 
resursus, lai nodrošinātu pienācīgu 
ģeogrāfisko pārklājumu, dzimumu 
līdzsvaru un dažādošanu, piesaistītu 
privātos ieguldītājus un nodrošinātu 
pietiekamu riska diversifikāciju un jaunus 
risinājumus, lai novērstu tirgus nepilnības 
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optimālas investīciju situācijas. Ņemot vērā 
EIB grupas lomu, kas paredzēta Līgumos, 
tās spēju darboties visās dalībvalstīs un tās 
iegūto pieredzi attiecībā uz pašreizējiem 
finanšu instrumentiem un ESIF, tā 
joprojām būtu jāuzskata par privileģētu 
īstenošanas partneri fonda InvestEU ES 
nodalījuma ietvaros. Turklāt EIB grupai, 
valsts attīstību veicinošām bankām vai 
iestādēm vajadzētu būt spējīgām piedāvāt 
papildinošu finanšu produktu klāstu, ņemot 
vērā, ka to pieredze un spējas valstu un 
reģionālā līmenī varētu nākt par labu tam, 
lai maksimāli palielinātu publisko līdzekļu 
ietekmi uz visu Savienības teritoriju un lai 
nodrošinātu projektu taisnīgu ģeogrāfisko 
līdzsvaru. Programma InvestEU būtu 
jāīsteno tā, lai veicinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus mazākām un 
jaunākām attīstību veicinošām bankām un 
iestādēm. Turklāt vajadzētu būt iespējai, ka 
citas starptautiskas finanšu iestādes kļūst 
par tās īstenošanas partneriem, jo īpaši 
gadījumos, kad tām ir salīdzinošas 
priekšrocības konkrētu specializētu 
zināšanu un pieredzes ziņā konkrētās 
dalībvalstīs un kad vairākums to akciju 
kapitāla ir Savienības izcelsmes. Vajadzētu 
būt arī iespējai citiem subjektiem, kas 
atbilst Finanšu regulā noteiktajiem 
kritērijiem, kļūt par īstenošanas partneriem.

un nepietiekami optimālas investīciju 
situācijas. Ņemot vērā EIB grupas lomu, 
kas paredzēta Līgumos, tās spēju darboties 
visās dalībvalstīs un tās iegūto pieredzi 
attiecībā uz pašreizējiem finanšu 
instrumentiem un ESIF, tā joprojām būtu 
jāuzskata par privileģētu īstenošanas 
partneri fonda InvestEU ES nodalījuma 
ietvaros. Turklāt EIB grupai, valsts 
attīstību veicinošām bankām vai iestādēm 
vajadzētu būt spējīgām piedāvāt 
papildinošu finanšu produktu klāstu, ņemot 
vērā, ka to pieredze un spējas valstu un 
reģionālā līmenī varētu nākt par labu tam, 
lai maksimāli palielinātu publisko līdzekļu 
ietekmi uz visu Savienības teritoriju un lai 
nodrošinātu projektu taisnīgu ģeogrāfisko 
līdzsvaru. Programma InvestEU būtu 
jāīsteno tā, lai veicinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus mazākām un 
jaunākām attīstību veicinošām bankām un 
iestādēm. Turklāt vajadzētu būt iespējai, ka 
citas starptautiskas finanšu iestādes kļūst 
par tās īstenošanas partneriem, jo īpaši 
gadījumos, kad tām ir salīdzinošas 
priekšrocības konkrētu specializētu 
zināšanu un pieredzes ziņā konkrētās 
dalībvalstīs un kad vairākums to akciju 
kapitāla ir Savienības izcelsmes. Vajadzētu 
būt arī iespējai citiem subjektiem, kas 
atbilst Finanšu regulā noteiktajiem 
kritērijiem, kļūt par īstenošanas partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Fondam InvestEU būtu attiecīgā 
gadījumā jāpalīdz dotācijas vai finanšu 
instrumentus (vai tos abus), ko finansē no 
Savienības budžeta vai no citiem fondiem, 

svītrots
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piemēram, ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas (ETS) inovāciju fonda, 
vienmērīgi, raiti un efektīvi apvienot ar 
ES garantiju gadījumos, kad tas ir 
vajadzīgs, lai labāk atbalstītu investīcijas 
konkrētu tirgus nepilnību vai 
nepietiekami optimālu investīciju situāciju 
risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Konsultāciju centram InvestEU 
būtu jāatbalsta tas, ka katrā politikas logā 
tiek attīstītas spēcīgas investīciju projektu 
plūsmas, izmantojot konsultāciju 
iniciatīvas, kuras īsteno EIB grupa, citi 
konsultāciju partneri vai kuras tiešā veidā 
īsteno Komisija. Konsultāciju centram 
InvestEU būtu jāveicina ģeogrāfiskā 
diversifikācija, lai sasniegtu Savienības 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķus un mazinātu reģionu 
atšķirības. Konsultāciju centram InvestEU 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš mazu 
projektu apvienošanai lielākos portfeļos. 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar EIB 
grupu un citiem konsultāciju partneriem, 
lai nodrošinātu atbalsta efektivitāti, 
sinerģijas un efektīvu ģeogrāfisko 
pārklājumu visā Savienībā, ņemot vērā 
vietējo īstenošanas partneru, kā arī saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/101734 izveidotā Eiropas 
Investīciju konsultāciju centra specializētās 
zināšanas un vietējās spējas. Turklāt 
konsultāciju centram InvestEU būtu jākļūst 
par centrālo piekļuves punktu projektu 
izstrādes palīdzībai, ko publiskām iestādēm 

(55) Konsultāciju centram InvestEU 
būtu jāatbalsta tas, ka katrā politikas logā 
tiek attīstītas spēcīgas investīciju projektu 
plūsmas, izmantojot konsultāciju 
iniciatīvas, kuras īsteno EIB grupa, citi 
konsultāciju partneri vai kuras tiešā veidā 
īsteno Komisija. Konsultāciju centram 
InvestEU būtu jāveicina ģeogrāfiskā 
diversifikācija, lai sasniegtu Savienības 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķus un mazinātu reģionu 
atšķirības. Konsultāciju centram InvestEU 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš mazu 
projektu apvienošanai lielākos portfeļos. 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar EIB 
grupu un citiem konsultāciju partneriem, 
lai nodrošinātu atbalsta efektivitāti, 
sinerģijas un efektīvu ģeogrāfisko 
pārklājumu visā Savienībā, ņemot vērā 
vietējo īstenošanas partneru, kā arī saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/101734 izveidotā Eiropas 
Investīciju konsultāciju centra specializētās 
zināšanas un vietējās spējas. Turklāt 
konsultāciju centram InvestEU būtu jākļūst 
par centrālo piekļuves punktu projektu 
izstrādes palīdzībai, ko publiskām iestādēm 
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un projektu virzītājiem sniedz konsultāciju 
centra InvestEU ietvaros.

un projektu virzītājiem sniedz konsultāciju 
centra InvestEU ietvaros. Konsultāciju 
centram InvestEU būtu jānodrošina 
ietekme un efektivitāte, ņemot vērā 
ieteikumus un gūto pieredzi, kas izklāstīta 
ERP īpašajā ziņojumā par Eiropas 
Investīciju konsultāciju centru34a.

_________________ _________________
34 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par 
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, 
Eiropas Investīciju konsultāciju centru un 
Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) 
Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 
1. lpp.).

34 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par 
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, 
Eiropas Investīciju konsultāciju centru un 
Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) 
Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 
1. lpp.).
34a Eiropas Revīzijas palātas Īpašais 
ziņojums Nr. 12/2020 "Eiropas Investīciju 
konsultāciju centrs: izveidots, lai 
veicinātu ieguldījumus ES, taču centra 
ietekme joprojām ir ierobežota".

Or. en

Grozījums Nr. 232
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Konsultāciju centram InvestEU 
būtu jāatbalsta tas, ka katrā politikas logā 
tiek attīstītas spēcīgas investīciju projektu 
plūsmas, izmantojot konsultāciju 
iniciatīvas, kuras īsteno EIB grupa, citi 
konsultāciju partneri vai kuras tiešā veidā 
īsteno Komisija. Konsultāciju centram 
InvestEU būtu jāveicina ģeogrāfiskā 
diversifikācija, lai sasniegtu Savienības 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķus un mazinātu reģionu 
atšķirības. Konsultāciju centram InvestEU 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš mazu 

(55) Konsultāciju centram InvestEU 
būtu jāatbalsta tas, ka katrā politikas logā 
tiek attīstītas spēcīgas investīciju projektu 
plūsmas, izmantojot konsultāciju 
iniciatīvas un vietējā līmeņa projektu 
inkubatorus, kuros apvienojas inovatori, 
projektu attīstītāji un finansētāji, kurus 
īsteno EIB grupa, citi konsultāciju partneri 
vai kuras tiešā veidā īsteno Komisija. 
Konsultāciju centram InvestEU būtu 
jāveicina ģeogrāfiskā diversifikācija, lai 
sasniegtu Savienības klimatneitralitātes un 
zaļā kursa mērķus, kā arī ekonomiskās, 
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projektu apvienošanai lielākos portfeļos. 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar EIB 
grupu un citiem konsultāciju partneriem, 
lai nodrošinātu atbalsta efektivitāti, 
sinerģijas un efektīvu ģeogrāfisko 
pārklājumu visā Savienībā, ņemot vērā 
vietējo īstenošanas partneru, kā arī saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/101734 izveidotā Eiropas 
Investīciju konsultāciju centra specializētās 
zināšanas un vietējās spējas. Turklāt 
konsultāciju centram InvestEU būtu jākļūst 
par centrālo piekļuves punktu projektu 
izstrādes palīdzībai, ko publiskām iestādēm 
un projektu virzītājiem sniedz konsultāciju 
centra InvestEU ietvaros.

sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķus un 
mazinātu reģionu atšķirības. Konsultāciju 
centram InvestEU īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš mazu projektu apvienošanai 
lielākos portfeļos. Komisijai būtu cieši 
jāsadarbojas ar EIB grupu un citiem 
konsultāciju partneriem, lai nodrošinātu 
atbalsta efektivitāti, sinerģijas un efektīvu 
ģeogrāfisko pārklājumu visā Savienībā, 
ņemot vērā vietējo īstenošanas partneru, kā 
arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2015/101734 
izveidotā Eiropas Investīciju konsultāciju 
centra specializētās zināšanas un vietējās 
spējas. Turklāt konsultāciju centram 
InvestEU būtu jākļūst par centrālo 
piekļuves punktu projektu izstrādes 
palīdzībai, ko publiskām iestādēm un 
projektu virzītājiem sniedz konsultāciju 
centra InvestEU ietvaros.

_________________ _________________
34 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par 
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, 
Eiropas Investīciju konsultāciju centru un 
Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) 
Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 
1. lpp.).

34 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par 
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, 
Eiropas Investīciju konsultāciju centru un 
Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) 
Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 233
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Konsultāciju centram InvestEU 
būtu jāatbalsta tas, ka katrā politikas logā 
tiek attīstītas spēcīgas investīciju projektu 
plūsmas, izmantojot konsultāciju 
iniciatīvas, kuras īsteno EIB grupa, citi 

(55) Konsultāciju centram InvestEU 
būtu jāatbalsta tas, ka katrā politikas logā 
tiek attīstītas spēcīgas investīciju projektu 
plūsmas, izmantojot konsultāciju 
iniciatīvas, kuras īsteno EIB grupa, citi 
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konsultāciju partneri vai kuras tiešā veidā 
īsteno Komisija. Konsultāciju centram 
InvestEU būtu jāveicina ģeogrāfiskā 
diversifikācija, lai sasniegtu Savienības 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķus un mazinātu reģionu 
atšķirības. Konsultāciju centram InvestEU 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš mazu 
projektu apvienošanai lielākos portfeļos. 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar EIB 
grupu un citiem konsultāciju partneriem, 
lai nodrošinātu atbalsta efektivitāti, 
sinerģijas un efektīvu ģeogrāfisko 
pārklājumu visā Savienībā, ņemot vērā 
vietējo īstenošanas partneru, kā arī saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/101734 izveidotā Eiropas 
Investīciju konsultāciju centra specializētās 
zināšanas un vietējās spējas. Turklāt 
konsultāciju centram InvestEU būtu jākļūst 
par centrālo piekļuves punktu projektu 
izstrādes palīdzībai, ko publiskām iestādēm 
un projektu virzītājiem sniedz konsultāciju 
centra InvestEU ietvaros.

konsultāciju partneri vai kuras tiešā veidā 
īsteno Komisija. Konsultāciju centram 
InvestEU būtu jāveicina ģeogrāfiskā 
diversifikācija, lai sasniegtu Savienības 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķus un mazinātu reģionu 
atšķirības, tostarp jāparedz iespēja piešķirt 
prioritāti tehniskā atbalsta un palīdzības 
sniegšanai nepietiekami attīstītiem 
reģioniem. Konsultāciju centram InvestEU 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš mazu 
projektu apvienošanai lielākos portfeļos. 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar EIB 
grupu un citiem konsultāciju partneriem, 
lai nodrošinātu atbalsta efektivitāti, 
sinerģijas un efektīvu ģeogrāfisko 
pārklājumu visā Savienībā, ņemot vērā 
vietējo īstenošanas partneru, kā arī saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/101734 izveidotā Eiropas 
Investīciju konsultāciju centra specializētās 
zināšanas un vietējās spējas. Turklāt 
konsultāciju centram InvestEU būtu jākļūst 
par centrālo piekļuves punktu projektu 
izstrādes palīdzībai, ko publiskām iestādēm 
un projektu virzītājiem sniedz konsultāciju 
centra InvestEU ietvaros.

_________________ _________________
34 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par 
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, 
Eiropas Investīciju konsultāciju centru un 
Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) 
Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 
1. lpp.).

34 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par 
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, 
Eiropas Investīciju konsultāciju centru un 
Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) 
Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 234
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
57. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Lai nodrošinātu konsultāciju 
pakalpojumu plašu ģeogrāfisko tvērumu 
visā Savienībā un sekmīgi izmantotu 
vietējās zināšanas par fondu InvestEU, 
vajadzības gadījumā, ņemot vērā jau 
izveidotās atbalsta shēmas un vietējo 
partneru klātbūtni, būtu jānodrošina vietēja 
InvestEU konsultāciju centra klātbūtne, tā 
cenšoties uz vietas proaktīvi sniegt reālu un 
individuāli pielāgotu palīdzību. Lai 
atvieglotu konsultatīva atbalsta sniegšanu 
vietējā līmenī un nodrošinātu atbalsta 
efektivitāti, sinerģijas un efektīvu 
ģeogrāfisko pārklājumu visā Savienībā, 
konsultāciju centram InvestEU būtu 
jāsadarbojas ar valsts attīstību veicinošām 
bankām vai iestādēm un būtu jāgūst 
labums no to specializētajām zināšanām un 
jāizmanto tās.

(57) Lai nodrošinātu konsultāciju 
pakalpojumu plašu ģeogrāfisko tvērumu 
visā Savienībā un sekmīgi izmantotu 
vietējās zināšanas par fondu InvestEU, 
vajadzības gadījumā, ņemot vērā jau 
izveidotās atbalsta shēmas un vietējo 
partneru klātbūtni, būtu jānodrošina vietēja 
InvestEU konsultāciju centra klātbūtne, tā 
cenšoties uz vietas proaktīvi sniegt reālu un 
individuāli pielāgotu palīdzību. Lai 
atvieglotu konsultatīva atbalsta sniegšanu 
vietējā līmenī un nodrošinātu atbalsta 
efektivitāti, sinerģijas un efektīvu 
ģeogrāfisko pārklājumu visā Savienībā, 
konsultāciju centram InvestEU būtu 
jāsadarbojas ar valsts attīstību veicinošām 
bankām vai iestādēm un būtu jāgūst 
labums no to specializētajām zināšanām un 
jāizmanto tās, kā arī jāveido vietējā un 
reģionālā līmeņa projektu inkubatori, 
kuros apvienojas inovatori, projektu 
attīstītāji un finansētāji un kuri palīdz 
projektiem kļūst atbalsttiesīgiem 
finansējuma saņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Sabine Verheyen
Kultūras un izglītības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
jāatbalsta projektu izstrāde un spēju 
veidošana, lai attīstītu organizatoriskās 
spējas un tirgus attīstības aktivitātes, kas ir 
vajadzīgas kvalitatīvu projektu izveidei. 
Šādam atbalstam vajadzētu būt vērstam arī 
uz finanšu starpniekiem, kam ir būtiska 
nozīme, lai palīdzētu maziem uzņēmumiem 
piekļūt finansējumam un pilnībā realizēt to 

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
jāatbalsta projektu izstrāde un spēju 
veidošana, lai attīstītu organizatoriskās 
spējas un tirgus attīstības aktivitātes, kas ir 
vajadzīgas kvalitatīvu projektu izveidei. 
Šādam atbalstam vajadzētu būt vērstam arī 
uz finanšu starpniekiem, kam ir būtiska 
nozīme, lai palīdzētu mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo īpaši 
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potenciālu. Turklāt konsultatīva atbalsta 
mērķis ir radīt apstākļus, lai paplašinātu 
potenciālo atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu 
jaunveidotos tirgus segmentos, jo īpaši 
gadījumos, kad atsevišķu projektu mazais 
apjoms ievērojami palielina darījumu 
izmaksas projekta līmenī, piemēram, 
sociālo finanšu ekosistēmu gadījumā, 
ieskaitot labdarības organizācijas vai 
kultūras un radošās nozares. Ar spēju 
veidošanas atbalstu būtu jāpapildina un 
jāizvērš saskaņā ar citām Savienības 
programmām veiktas darbības, kas aptver 
konkrētas politikas jomas. Turklāt būtu 
jācenšas atbalstīt potenciālo projektu 
virzītāju, jo īpaši vietēju organizāciju un 
iestāžu, spēju veidošanu.

tādiem, kas rada nemateriālos aktīvus, 
piemēram, kultūras un radošo nozaru 
uzņēmumiem, piekļūt finansējumam un 
pilnībā realizēt to potenciālu. Turklāt 
konsultatīva atbalsta mērķis ir radīt 
apstākļus, lai paplašinātu potenciālo 
atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu jaunveidotos 
tirgus segmentos, jo īpaši gadījumos, kad 
atsevišķu projektu mazais apjoms 
ievērojami palielina darījumu izmaksas 
projekta līmenī, piemēram, sociālo finanšu 
ekosistēmu gadījumā, ieskaitot labdarības 
organizācijas vai kultūras un radošās 
nozares. Ar spēju veidošanas atbalstu būtu 
jāpapildina un jāizvērš saskaņā ar citām 
Savienības programmām veiktas darbības, 
kas aptver konkrētas politikas jomas. 
Turklāt būtu jācenšas atbalstīt potenciālo 
projektu virzītāju, jo īpaši vietēju 
organizāciju un iestāžu, spēju veidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
jāatbalsta projektu izstrāde un spēju 
veidošana, lai attīstītu organizatoriskās 
spējas un tirgus attīstības aktivitātes, kas ir 
vajadzīgas kvalitatīvu projektu izveidei. 
Šādam atbalstam vajadzētu būt vērstam arī 
uz finanšu starpniekiem, kam ir būtiska 
nozīme, lai palīdzētu maziem uzņēmumiem 
piekļūt finansējumam un pilnībā realizēt to 
potenciālu. Turklāt konsultatīva atbalsta 
mērķis ir radīt apstākļus, lai paplašinātu 
potenciālo atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu 
jaunveidotos tirgus segmentos, jo īpaši 
gadījumos, kad atsevišķu projektu mazais 
apjoms ievērojami palielina darījumu 
izmaksas projekta līmenī, piemēram, 

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
jāatbalsta projektu izstrāde un spēju 
veidošana, lai attīstītu organizatoriskās 
spējas un tirgus attīstības aktivitātes, kas ir 
vajadzīgas kvalitatīvu projektu izveidei. 
Šādam atbalstam vajadzētu būt vērstam arī 
uz finanšu starpniekiem, kam ir būtiska 
nozīme, lai palīdzētu maziem uzņēmumiem 
piekļūt finansējumam un pilnībā realizēt to 
potenciālu, un tam būtu jāietver tehniskā 
palīdzība. Īpašs uzsvars būtu liekams uz 
administratīvā sloga mazināšanu, jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt 
konsultatīva atbalsta mērķis ir radīt 
apstākļus, lai paplašinātu potenciālo 
atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu jaunveidotos 
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sociālo finanšu ekosistēmu gadījumā, 
ieskaitot labdarības organizācijas vai 
kultūras un radošās nozares. Ar spēju 
veidošanas atbalstu būtu jāpapildina un 
jāizvērš saskaņā ar citām Savienības 
programmām veiktas darbības, kas aptver 
konkrētas politikas jomas. Turklāt būtu 
jācenšas atbalstīt potenciālo projektu 
virzītāju, jo īpaši vietēju organizāciju un 
iestāžu, spēju veidošanu.

tirgus segmentos, jo īpaši gadījumos, kad 
atsevišķu projektu mazais apjoms 
ievērojami palielina darījumu izmaksas 
projekta līmenī, piemēram, sociālo finanšu 
ekosistēmu gadījumā, ieskaitot labdarības 
organizācijas vai kultūras un radošās 
nozares. Ar spēju veidošanas atbalstu būtu 
jāpapildina un jāizvērš saskaņā ar citām 
Savienības programmām veiktas darbības, 
kas aptver konkrētas politikas jomas. 
Turklāt būtu jācenšas atbalstīt potenciālo 
projektu virzītāju, jo īpaši vietēju 
organizāciju un iestāžu, spēju veidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
jāatbalsta projektu izstrāde un spēju 
veidošana, lai attīstītu organizatoriskās 
spējas un tirgus attīstības aktivitātes, kas ir 
vajadzīgas kvalitatīvu projektu izveidei. 
Šādam atbalstam vajadzētu būt vērstam arī 
uz finanšu starpniekiem, kam ir būtiska 
nozīme, lai palīdzētu maziem uzņēmumiem 
piekļūt finansējumam un pilnībā realizēt to 
potenciālu. Turklāt konsultatīva atbalsta 
mērķis ir radīt apstākļus, lai paplašinātu 
potenciālo atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu 
jaunveidotos tirgus segmentos, jo īpaši 
gadījumos, kad atsevišķu projektu mazais 
apjoms ievērojami palielina darījumu 
izmaksas projekta līmenī, piemēram, 
sociālo finanšu ekosistēmu gadījumā, 
ieskaitot labdarības organizācijas vai 
kultūras un radošās nozares. Ar spēju 
veidošanas atbalstu būtu jāpapildina un 
jāizvērš saskaņā ar citām Savienības 
programmām veiktas darbības, kas aptver 

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
jāatbalsta projektu izstrāde un spēju 
veidošana, lai attīstītu organizatoriskās 
spējas un tirgus attīstības aktivitātes, kas ir 
vajadzīgas kvalitatīvu projektu izveidei. 
Šādam atbalstam vajadzētu būt vērstam arī 
uz finanšu starpniekiem, kam ir būtiska 
nozīme, lai palīdzētu maziem uzņēmumiem 
un citiem dalībniekiem, tostarp vietējām 
kopienām un iestādēm, piekļūt 
finansējumam un pilnībā realizēt to 
potenciālu, it īpaši energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
jomā. Turklāt konsultatīva atbalsta mērķis 
ir radīt apstākļus, lai paplašinātu potenciālo 
atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu jaunveidotos 
tirgus segmentos, jo īpaši gadījumos, kad 
atsevišķu projektu mazais apjoms 
ievērojami palielina darījumu izmaksas 
projekta līmenī, piemēram, sociālo finanšu 
ekosistēmu gadījumā, ieskaitot labdarības 
organizācijas vai kultūras un radošās 
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konkrētas politikas jomas. Turklāt būtu 
jācenšas atbalstīt potenciālo projektu 
virzītāju, jo īpaši vietēju organizāciju un 
iestāžu, spēju veidošanu.

nozares. Ar spēju veidošanas atbalstu būtu 
jāpapildina un jāizvērš saskaņā ar citām 
Savienības programmām veiktas darbības, 
kas aptver konkrētas politikas jomas. 
Turklāt būtu jācenšas atbalstīt potenciālo 
projektu virzītāju, jo īpaši vietēju 
organizāciju un iestāžu, spēju veidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
jāatbalsta projektu izstrāde un spēju 
veidošana, lai attīstītu organizatoriskās 
spējas un tirgus attīstības aktivitātes, kas ir 
vajadzīgas kvalitatīvu projektu izveidei. 
Šādam atbalstam vajadzētu būt vērstam arī 
uz finanšu starpniekiem, kam ir būtiska 
nozīme, lai palīdzētu maziem uzņēmumiem 
piekļūt finansējumam un pilnībā realizēt to 
potenciālu. Turklāt konsultatīva atbalsta 
mērķis ir radīt apstākļus, lai paplašinātu 
potenciālo atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu 
jaunveidotos tirgus segmentos, jo īpaši 
gadījumos, kad atsevišķu projektu mazais 
apjoms ievērojami palielina darījumu 
izmaksas projekta līmenī, piemēram, 
sociālo finanšu ekosistēmu gadījumā, 
ieskaitot labdarības organizācijas vai 
kultūras un radošās nozares. Ar spēju 
veidošanas atbalstu būtu jāpapildina un 
jāizvērš saskaņā ar citām Savienības 
programmām veiktas darbības, kas aptver 
konkrētas politikas jomas. Turklāt būtu 
jācenšas atbalstīt potenciālo projektu 
virzītāju, jo īpaši vietēju organizāciju un 
iestāžu, spēju veidošanu.

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
jāatbalsta projektu izstrāde un spēju 
veidošana, lai attīstītu organizatoriskās 
spējas un tirgus attīstības aktivitātes, kas ir 
vajadzīgas kvalitatīvu projektu izveidei. 
Šādam atbalstam vajadzētu būt vērstam arī 
uz finanšu starpniekiem, kam ir būtiska 
nozīme, lai palīdzētu maziem uzņēmumiem 
piekļūt finansējumam un pilnībā realizēt to 
potenciālu. Turklāt konsultatīva atbalsta 
mērķis ir radīt apstākļus, lai paplašinātu 
potenciālo atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu 
jaunveidotos tirgus segmentos, jo īpaši 
gadījumos, kad atsevišķu projektu mazais 
apjoms ievērojami palielina darījumu 
izmaksas projekta līmenī, piemēram, 
sociālo finanšu ekosistēmu gadījumā, 
ieskaitot labdarības organizācijas vai 
kultūras un radošās nozares. Ar spēju 
veidošanas atbalstu būtu jāpapildina un 
jāizvērš saskaņā ar citām Savienības 
programmām veiktas darbības, kas aptver 
konkrētas politikas jomas. Turklāt būtu 
jācenšas atbalstīt potenciālo projektu 
virzītāju, jo īpaši vietēju organizāciju un 
iestāžu, spēju veidošanu. Īpaši būtu 
jārisina sieviešu īstenotu inovatīvu 
projektu finansējuma nepietiekamības 
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problēma, pārskatot kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
jāatbalsta projektu izstrāde un spēju 
veidošana, lai attīstītu organizatoriskās 
spējas un tirgus attīstības aktivitātes, kas ir 
vajadzīgas kvalitatīvu projektu izveidei. 
Šādam atbalstam vajadzētu būt vērstam arī 
uz finanšu starpniekiem, kam ir būtiska 
nozīme, lai palīdzētu maziem uzņēmumiem 
piekļūt finansējumam un pilnībā realizēt to 
potenciālu. Turklāt konsultatīva atbalsta 
mērķis ir radīt apstākļus, lai paplašinātu 
potenciālo atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu 
jaunveidotos tirgus segmentos, jo īpaši 
gadījumos, kad atsevišķu projektu mazais 
apjoms ievērojami palielina darījumu 
izmaksas projekta līmenī, piemēram, 
sociālo finanšu ekosistēmu gadījumā, 
ieskaitot labdarības organizācijas vai 
kultūras un radošās nozares. Ar spēju 
veidošanas atbalstu būtu jāpapildina un 
jāizvērš saskaņā ar citām Savienības 
programmām veiktas darbības, kas aptver 
konkrētas politikas jomas. Turklāt būtu 
jācenšas atbalstīt potenciālo projektu 
virzītāju, jo īpaši vietēju organizāciju un 
iestāžu, spēju veidošanu.

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
jāatbalsta projektu izstrāde un spēju 
veidošana, lai attīstītu organizatoriskās 
spējas un tirgus attīstības aktivitātes, kas ir 
vajadzīgas kvalitatīvu projektu izveidei. 
Šādam atbalstam vajadzētu būt vērstam arī 
uz finanšu starpniekiem, kam ir būtiska 
nozīme, lai palīdzētu maziem uzņēmumiem 
piekļūt finansējumam un pilnībā realizēt to 
potenciālu, un tam būtu jāietver tehniskā 
palīdzība, it īpaši dalībvalstīm ar vāju 
finanšu ekosistēmu. Turklāt konsultatīva 
atbalsta mērķis ir radīt apstākļus, lai 
paplašinātu potenciālo atbalsttiesīgo 
saņēmēju skaitu jaunveidotos tirgus 
segmentos, jo īpaši gadījumos, kad 
atsevišķu projektu mazais apjoms 
ievērojami palielina darījumu izmaksas 
projekta līmenī, piemēram, sociālo finanšu 
ekosistēmu gadījumā, ieskaitot labdarības 
organizācijas vai kultūras un radošās 
nozares. Ar spēju veidošanas atbalstu būtu 
jāpapildina un jāizvērš saskaņā ar citām 
Savienības programmām veiktas darbības, 
kas aptver konkrētas politikas jomas. 
Turklāt būtu jācenšas atbalstīt potenciālo 
projektu virzītāju, jo īpaši vietēju 
organizāciju un iestāžu, spēju veidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt
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Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
jāatbalsta projektu izstrāde un spēju 
veidošana, lai attīstītu organizatoriskās 
spējas un tirgus attīstības aktivitātes, kas ir 
vajadzīgas kvalitatīvu projektu izveidei. 
Šādam atbalstam vajadzētu būt vērstam arī 
uz finanšu starpniekiem, kam ir būtiska 
nozīme, lai palīdzētu maziem uzņēmumiem 
piekļūt finansējumam un pilnībā realizēt to 
potenciālu. Turklāt konsultatīva atbalsta 
mērķis ir radīt apstākļus, lai paplašinātu 
potenciālo atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu 
jaunveidotos tirgus segmentos, jo īpaši 
gadījumos, kad atsevišķu projektu mazais 
apjoms ievērojami palielina darījumu 
izmaksas projekta līmenī, piemēram, 
sociālo finanšu ekosistēmu gadījumā, 
ieskaitot labdarības organizācijas vai 
kultūras un radošās nozares. Ar spēju 
veidošanas atbalstu būtu jāpapildina un 
jāizvērš saskaņā ar citām Savienības 
programmām veiktas darbības, kas aptver 
konkrētas politikas jomas. Turklāt būtu 
jācenšas atbalstīt potenciālo projektu 
virzītāju, jo īpaši vietēju organizāciju un 
iestāžu, spēju veidošanu.

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
jāatbalsta projektu izstrāde un spēju 
veidošana, lai attīstītu organizatoriskās 
spējas un tirgus attīstības aktivitātes, kas ir 
vajadzīgas kvalitatīvu projektu izveidei. 
Šādam atbalstam vajadzētu būt vērstam arī 
uz finanšu starpniekiem, kam ir būtiska 
nozīme, lai palīdzētu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem piekļūt finansējumam un 
pilnībā realizēt to potenciālu. Turklāt 
konsultatīva atbalsta mērķis ir radīt 
apstākļus, lai paplašinātu potenciālo 
atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu jaunveidotos 
tirgus segmentos, jo īpaši gadījumos, kad 
atsevišķu projektu mazais vai vidējais 
apjoms ievērojami palielina darījumu 
izmaksas projekta līmenī, piemēram, 
sociālo finanšu ekosistēmu gadījumā, 
ieskaitot labdarības organizācijas vai 
kultūras un radošās nozares. Ar spēju 
veidošanas atbalstu būtu jāpapildina un 
jāizvērš saskaņā ar citām Savienības 
programmām veiktas darbības, kas aptver 
konkrētas politikas jomas. Turklāt būtu 
jācenšas atbalstīt potenciālo projektu 
virzītāju, jo īpaši vietēju organizāciju un 
iestāžu, spēju veidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Būtu jāizveido portāls InvestEU, lai 
nodrošinātu viegli pieejamu un vienkārši 
lietojamu projektu datubāzi nolūkā veicināt 

(60) Būtu jāizveido portāls InvestEU, lai 
nodrošinātu viegli pieejamu un vienkārši 
lietojamu projektu datubāzi un publisku 
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tādu investīciju projektu pamanāmību, kas 
meklē finansējumu, pastiprinātu uzmanību 
pievēršot iespējamai investīciju projektu 
plūsmas nodrošināšanai īstenošanas 
partneriem atbilstoši Savienības tiesību 
aktiem un politikas nostādnēm.

ES ilgtspējas datu reģistru nolūkā veicināt 
tādu investīciju projektu pamanāmību, kas 
meklē finansējumu, pastiprinātu uzmanību 
pievēršot iespējamai investīciju projektu 
plūsmas nodrošināšanai īstenošanas 
partneriem atbilstoši Savienības tiesību 
aktiem un politikas nostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
ievērojot tajā piešķirto resursu 
ierobežojumus, InvestEU paredzētie 
atveseļošanas un noturības pasākumi 
būtu jāveic, lai risinātu nepieredzētās 
Covid-19 krīzes sekas. Šādi papildu 
resursi būtu jāizmanto tā, lai nodrošinātu 
Regulā [EURI] noteikto termiņu 
ievērošanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 243
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
ievērojot tajā piešķirto resursu 
ierobežojumus, InvestEU paredzētie 
atveseļošanas un noturības pasākumi būtu 

(61) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
ievērojot tajā piešķirto resursu 
ierobežojumus, InvestEU paredzētie 
atveseļošanas un noturības pasākumi būtu 
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jāveic, lai risinātu nepieredzētās Covid-19 
krīzes sekas. Šādi papildu resursi būtu 
jāizmanto tā, lai nodrošinātu Regulā 
[EURI] noteikto termiņu ievērošanu.

jāveic, lai risinātu nepieredzētās Covid-19 
krīzes sekas un nodrošinātu Eiropas 
iedzīvotājiem ilgtermiņa vidiskos un 
sociālos ieguvumus, tādus kā kvalitatīvas 
ilgtermiņa darbvietas un publisko 
infrastruktūru, tostarp atbalstot 
uzņēmumu ilgtspējīgu digitālo 
pārkārtošanos. Šādi papildu resursi būtu 
jāizmanto tā, lai nodrošinātu Regulā 
[EURI] noteikto termiņu ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
ievērojot tajā piešķirto resursu 
ierobežojumus, InvestEU paredzētie 
atveseļošanas un noturības pasākumi būtu 
jāveic, lai risinātu nepieredzētās Covid-19 
krīzes sekas. Šādi papildu resursi būtu 
jāizmanto tā, lai nodrošinātu Regulā 
[EURI] noteikto termiņu ievērošanu.

(61) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
ievērojot tajā piešķirto resursu 
ierobežojumus, InvestEU paredzētie 
atveseļošanas un noturības pasākumi būtu 
jāveic, lai risinātu nepieredzētās Covid-19 
krīzes sekas un lai saskaņā ar Eiropas 
stratēģisko investīciju loga mērķiem 
atbalstītu ilgtermiņa izaugsmi, kvalitatīvu 
darbvietu radīšanu un konkurētspēju. 
Šādi papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu Regulā [EURI] noteikto 
termiņu ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
61. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
ievērojot tajā piešķirto resursu 
ierobežojumus, InvestEU paredzētie 
atveseļošanas un noturības pasākumi būtu 
jāveic, lai risinātu nepieredzētās Covid-19 
krīzes sekas. Šādi papildu resursi būtu 
jāizmanto tā, lai nodrošinātu Regulā 
[EURI] noteikto termiņu ievērošanu.

(61) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
ievērojot tajā piešķirto resursu 
ierobežojumus, InvestEU paredzētie 
atveseļošanas un noturības pasākumi būtu 
jāveic, lai risinātu nepieredzētās Covid-19 
krīzes sekas. Šādi papildu resursi būtu 
jāizmanto tā, lai nodrošinātu Regulā 
[EURI] noteikto termiņu ievērošanu. Šie 
termiņi būtu jāpiemēro garantijas 
nolīgumu slēgšanai ar īstenošanas 
partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
ievērojot tajā piešķirto resursu 
ierobežojumus, InvestEU paredzētie 
atveseļošanas un noturības pasākumi būtu 
jāveic, lai risinātu nepieredzētās Covid-19 
krīzes sekas. Šādi papildu resursi būtu 
jāizmanto tā, lai nodrošinātu Regulā 
[EURI] noteikto termiņu ievērošanu.

(61) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
ievērojot tajā piešķirto resursu 
ierobežojumus, InvestEU paredzētie 
atveseļošanas un noturības pasākumi būtu 
jāveic, lai risinātu nepieredzētās Covid-19 
krīzes sekas un ilgtermiņā stiprinātu 
Eiropas ekonomiku. Šādi papildu resursi 
būtu jāizmanto tā, lai nodrošinātu Regulā 
[EURI] noteikto termiņu ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
62. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu35 22. un 23. punktu programmu 
InvestEU ir jāizvērtē, pamatojoties uz 
informāciju, kas ievākta, izpildot noteiktas 
uzraudzības prasības, vienlaikus neradot 
pārmērīgu regulējumu un administratīvo 
slogu, jo īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
attiecīgā gadījumā var iekļaut izmērāmus 
rādītājus, kas izmantojami par pamatu, 
izvērtējot programmas InvestEU ietekmi 
uz vietas.

(62) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu35 22. un 23. punktu programmu 
InvestEU ir jāizvērtē, pamatojoties uz 
informāciju, kas ievākta, izpildot noteiktas 
uzraudzības prasības, vienlaikus neradot 
pārmērīgu regulējumu un administratīvo 
slogu, jo īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
būtu jāiekļauj izmērāmi un salīdzināmi 
ilgtspējas rādītāji un drošināšanas 
ilgtspējas aspektā rādītāji, kas 
izmantojami par pamatu, izvērtējot 
programmas InvestEU ietekmi uz vidi.

_________________ _________________
35 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 35 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu35 22. un 23. punktu programmu 
InvestEU ir jāizvērtē, pamatojoties uz 
informāciju, kas ievākta, izpildot noteiktas 
uzraudzības prasības, vienlaikus neradot 
pārmērīgu regulējumu un administratīvo 
slogu, jo īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
attiecīgā gadījumā var iekļaut izmērāmus 
rādītājus, kas izmantojami par pamatu, 
izvērtējot programmas InvestEU ietekmi 
uz vietas.

(62) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu35 22. un 23. punktu programmu 
InvestEU ir jāizvērtē, pamatojoties uz 
informāciju, kas ievākta, izpildot noteiktas 
uzraudzības prasības, vienlaikus neradot 
pārmērīgu regulējumu un administratīvo 
slogu, jo īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
attiecīgā gadījumā var iekļaut izmērāmus 
rādītājus, tostarp ilgtspējas rādītājus, kas 
izmantojami par pamatu, izvērtējot 
programmas InvestEU ietekmi uz vietas.

_________________ _________________
35 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 35 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 249
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Lai sekotu līdzi progresam virzībā 
uz Savienības mērķu īstenošanu, būtu 
jāīsteno stabila uzraudzības sistēma, kuras 
pamatā būtu izlaides, iznākumu un 
ietekmes rādītāji. Lai nodrošinātu 
pārskatatbildību Savienības iedzīvotāju 
priekšā, Komisijai katru gadu būtu jāziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
paveikto saistībā ar programmu InvestEU 
un tās ietekmi un darbībām.

(63) Lai sekotu līdzi progresam virzībā 
uz Savienības mērķu īstenošanu, būtu 
jāīsteno stabila uzraudzības sistēma, kuras 
pamatā būtu izlaides, iznākumu un 
ietekmes rādītāji. Lai nodrošinātu 
pārredzamību un pārskatatbildību 
Savienības iedzīvotāju priekšā, Komisijai 
katru gadu būtu jāziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par paveikto 
saistībā ar programmu InvestEU un tās 
sociālo un ekonomisko ietekmi, kā arī 
ietekmi uz vidi un darbībām. Ja 
nepieciešams, šie gada ziņojumi 
jāpievieno tiesību aktu priekšlikumiem 
par šīs regulas grozīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Enikő Győri

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Savienības finanšu intereses jāaizsargā 
saskaņā ar Savienības Līgumos 
ietvertajiem vispārējiem principiem, jo 
īpaši vērtībām, kas noteiktas LESD 
2. pantā.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai tekstu pielāgotu Eiropadomes 2020. gada 21. jūlija secinājumiem.

Grozījums Nr. 251
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Trešās valstis, kas ir Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, 
Savienības programmās var piedalīties 
sadarbības ietvaros, kura izveidota saskaņā 
ar EEZ līgumu, kas paredz programmu 
īstenošanu, pieņemot lēmumu saskaņā ar 
minēto līgumu. Trešās valstis arī var 
piedalīties, pamatojoties uz citiem 
juridiskiem instrumentiem. Šajā regulā 
būtu jāievieš īpašs noteikums, lai 
atbildīgajam kredītrīkotājam, OLAF un 
Eiropas Revīzijas palātai piešķirtu tiesības 
un piekļuvi, kas tiem vajadzīgi pilnīgai 
savas attiecīgās kompetences īstenošanai.

(67) Trešās valstis, kas ir Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, 
Savienības programmās var piedalīties 
sadarbības ietvaros, kura izveidota saskaņā 
ar EEZ līgumu, kas paredz programmu 
īstenošanu, pieņemot lēmumu saskaņā ar 
minēto līgumu. Šajā regulā būtu jāievieš 
īpašs noteikums, lai atbildīgajam 
kredītrīkotājam, OLAF un Eiropas 
Revīzijas palātai piešķirtu tiesības un 
piekļuvi, kas tiem vajadzīgi pilnīgai savas 
attiecīgās kompetences īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
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2. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) "ES garantija" ir kopēja 
neatsaucama, beznosacījumu un pēc 
pieprasījuma nodrošināta budžeta 
garantija, ko sniedz no Savienības budžeta, 
saskaņā ar kuru budžeta garantijas atbilstīgi 
Finanšu regulas 219. panta 1. punktam 
stājas spēkā, kad spēkā stājas individuāli 
garantijas nolīgumi ar īstenošanas 
partneriem;

2) "ES garantija" ir kopēja budžeta 
garantija, ko sniedz no Savienības budžeta, 
saskaņā ar kuru budžeta garantijas atbilstīgi 
Finanšu regulas 219. panta 1. punktam 
stājas spēkā, kad spēkā stājas individuāli 
garantijas nolīgumi ar īstenošanas 
partneriem;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) "finansējuma apvienošanas 
darbība" ir Savienības budžeta atbalstīta 
darbība, kura no Savienības budžeta 
finansēta neatmaksājama vai atmaksājama 
atbalsta formas, vai abas atbalsta formas 
apvieno ar atmaksājama atbalsta formām 
no attīstības vai citām publisko finanšu 
iestādēm, vai no komerciālām finanšu 
iestādēm un ieguldītājiem; šajā definīcijā 
Savienības programmas, kuras finansē no 
avotiem, kas nav Savienības budžets, 
piemēram, no ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS) inovāciju 
fonda, var pielīdzināt Savienības 
programmām, kuras finansē no 
Savienības budžeta;

5) "finansējuma apvienošanas 
darbība" ir Savienības budžeta atbalstīta 
darbība, kura no Savienības budžeta 
finansēta neatmaksājama vai atmaksājama 
atbalsta formas, vai abas atbalsta formas 
apvieno ar atmaksājama atbalsta formām 
no attīstības vai citām publisko finanšu 
iestādēm, vai no komerciālām finanšu 
iestādēm un ieguldītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Sirpa Pietikäinen



PE657.232v01-00 200/361 AM\1212517LV.docx

LV

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) "iemaksu nolīgums" ir juridisks 
instruments, kurā Komisija un viena vai 
vairākas dalībvalstis precizē nosacījumus 
attiecībā uz ES garantijas daļu dalībvalsts 
nodalījumā, kā noteikts 9. pantā;

9) "iemaksu nolīgums" ir juridisks 
instruments, kurā Komisija un viena vai 
vairākas dalībvalstis precizē nosacījumus 
attiecībā uz ES garantijas daļu dalībvalsts 
nodalījumā un valsts pārkārtošanās plānā, 
kas nodrošina, ka investīcijas atbilst 
mērķiem klimata un vides jomā un būtiski 
veicina to sasniegšanu atbilstīgi ES 
taksonomijai un principam "nenodarīt 
būtisku kaitējumu", kā noteikts 9. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 255
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 9.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9a) princips "nenodarīt būtisku 
kaitējumu" paredz izvairīties no "būtiska 
kaitējuma vides mērķiem", kas noteikti 
Regulas par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 
ieguldījumu veicināšanai 17. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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15) "svarīgs projekts visas Eiropas 
interesēs" ir projekts, kas atbilst visiem 
kritērijiem, kuri noteikti Komisijas 
paziņojumā par kritērijiem, pēc kuriem 
analizē saderīgumu ar iekšējo tirgu valsts 
atbalstam ar mērķi sekmēt svarīgu projektu 
īstenošanu visas Eiropas interesēs 
(OV C 188, 20.6.2014., 4. lpp.), vai 
jebkurā turpmākā pārskatīšanā;

15) "svarīgs projekts visas Eiropas 
interesēs" ir projekts, kas atbilst visiem 
kritērijiem, kuri noteikti Komisijas 
paziņojumā par kritērijiem, pēc kuriem 
analizē saderīgumu ar iekšējo tirgu valsts 
atbalstam ar mērķi sekmēt svarīgu projektu 
īstenošanu visas Eiropas interesēs 
(OV C 188, 20.6.2014., 4. lpp.), vai 
jebkurā turpmākā pārskatīšanā atbilstīgi 
Savienības klimata un vides mērķiem un 
it īpaši Regulai par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un 
pārredzamības uzlabošanai to īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 21. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21) "investīciju pamatnostādnes" ir 
pamatnostādnes, kas noteiktas ar 7. panta 
7. punktā minēto deleģēto aktu;

21) "investīciju pamatnostādnes" ir 
pamatnostādnes, kas noteiktas ar 7. panta 
7. punktā minēto deleģēto aktu un kas 
nosaka, kā nodrošināt atbilstību klimata 
un citiem vides mērķiem un būtiski 
veicināt to sasniegšanu atbilstīgi ES 
taksonomijai un principam "nenodarīt 
būtisku kaitējumu";

Or. en

Grozījums Nr. 258
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 24.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24a) "noturība" ir spēja ilgtspējīgi 



PE657.232v01-00 202/361 AM\1212517LV.docx

LV

pārvarēt sociālus, ekonomiskus un 
ekoloģiskus satricinājumus un pastāvīgas 
strukturālas izmaiņas, saglabājot 
sabiedrības labklājību un neapdraudot 
nākamo paaudžu mantojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 259
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 28.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28a) "Savienības klimata un vides 
mērķi" ir Savienības klimata mērķi, kas 
noteikti Regulā (ES) 2020/... [Eiropas 
Klimata akts], un Savienības vides mērķi, 
kas noteikti jaunākajā pieejamajā vides 
rīcības programmā;

Or. en

Grozījums Nr. 260
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 28.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28a) "sabiedrības" maksātspējas 
atbalsta loga nolūkos ir sabiedrības, 
projektu sabiedrības, publiskā un privātā 
sektora partnerības un citas juridiskas 
struktūras;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
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Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
priekšlikumā par budžeta līdzekļiem, kas ar to saistīti pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.

Grozījums Nr. 261
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 Programmas InvestEU vispārējais 
mērķis ir atbalstīt Savienības politikas 
mērķus, izmantojot finansēšanas un 
investīciju darbības, kas veicina:

1 Programmas InvestEU vispārējais 
mērķis ir atbalstīt Savienības politikas 
mērķus, izmantojot finansēšanas un 
investīciju darbības, kas ir pilnībā 
atbilstīgas Savienības klimata mērķiem, it 
īpaši mērķiem, kas noteikti Eiropas 
Klimata aktā, klimatneitralitātes mērķim, 
kritērijiem, kas noteikti Regulā par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai, zaļā kursa mērķiem un 
biodaudzveidības mērķiem un kas veicina:

Or. en

Grozījums Nr. 262
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Savienības konkurētspēju, tostarp 
pētniecību, inovāciju un digitalizāciju;

a) Savienības konkurētspēju, tostarp 
izaugsmi, pētniecību, inovāciju un 
digitalizāciju;

Or. it

Grozījums Nr. 263
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Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un klimata 
dimensiju, kas palīdz sasniegt IAM un 
Parīzes klimata nolīguma mērķus un radīt 
kvalitatīvas darbvietas;

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un klimata 
dimensiju, kas palīdz sasniegt IAM un 
Parīzes klimata nolīguma mērķus, panākt 
zaļo pārkārtošanos uz aprites un 
klimatneitrālu ekonomiku, sasniegt 
Savienības vidējā termiņa un ilgtermiņa 
klimata, enerģētikas un vides mērķus un 
radīt kvalitatīvas darbvietas;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un klimata 
dimensiju, kas palīdz sasniegt IAM un 
Parīzes klimata nolīguma mērķus un radīt 
kvalitatīvas darbvietas;

b) taisnīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi un kvalitatīvu nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un noturību un 
vides un klimata dimensiju, kas palīdz 
sasniegt IAM un Parīzes klimata nolīguma 
un Eiropas zaļā kursa mērķus, atbilst 
principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" 
un Eiropas sociālo tiesību pīlāram, kā arī 
palīdz radīt kvalitatīvas darbvietas;

Or. en

Grozījums Nr. 265
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un klimata 
dimensiju, kas palīdz sasniegt IAM un 
Parīzes klimata nolīguma mērķus un radīt 
kvalitatīvas darbvietas;

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un klimata 
dimensiju, kas palīdz sasniegt IAM un 
Parīzes klimata nolīguma mērķus un radīt 
kvalitatīvas darbvietas; tostarp darbības 
un pasākumus, kas mazina ietekmi uz 
darbaspēku un aizsargā strādājošos, 
kurus negatīvi ietekmē ražošanas 
pārkārtošana;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un klimata 
dimensiju, kas palīdz sasniegt IAM un 
Parīzes klimata nolīguma mērķus un radīt 
kvalitatīvas darbvietas;

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un klimata 
dimensiju;

Or. it

Grozījums Nr. 267
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un 
klimata dimensiju, kas palīdz sasniegt 
IAM un Parīzes klimata nolīguma mērķus 
un radīt kvalitatīvas darbvietas;

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un kvalitatīvu 
darbvietu radīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 268
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un klimata 
dimensiju, kas palīdz sasniegt IAM un 
Parīzes klimata nolīguma mērķus un radīt 
kvalitatīvas darbvietas;

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un klimata 
mērķus, kas palīdz sasniegt zaļā kursa, 
klimatneitralitātes, IAM un Parīzes 
klimata nolīguma mērķus un radīt 
kvalitatīvas darbvietas;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un 
klimata dimensiju, kas palīdz sasniegt 
IAM un Parīzes klimata nolīguma mērķus 
un radīt kvalitatīvas darbvietas;

b) ilgtspējīgu attīstību un kvalitatīvu 
nodarbinātību Savienības ekonomikā un it 
īpaši Savienības klimata un vides mērķu, 
IAM un Parīzes klimata nolīguma mērķu 
sasniegšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 270
Frances Fitzgerald

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un klimata 
dimensiju, kas palīdz sasniegt IAM un 
Parīzes klimata nolīguma mērķus un radīt 
kvalitatīvas darbvietas;

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, darbvietu 
radīšanu, Savienības ekonomikas 
ilgtspējību un vides un klimata dimensiju, 
kas palīdz sasniegt IAM un Parīzes klimata 
nolīguma mērķus un radīt kvalitatīvas 
darbvietas;

Or. en

Grozījums Nr. 271
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sociālo noturību, iekļautību un 
inovāciju Savienībā;

c) sociālo taisnīgumu, noturību, 
iekļautību, ilgtspēju un inovāciju 
Savienībā, ņemot vērā Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru;

Or. en

Grozījums Nr. 272
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sociālo noturību, iekļautību un c) sociālo noturību, sieviešu un 
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inovāciju Savienībā; vīriešu vienlīdzību darba tirgū, iekļautību 
un inovāciju Savienībā, kā arī dzimumu 
līdztiesību;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sociālo noturību, iekļautību un 
inovāciju Savienībā;

c) sociālo noturību, iekļautību un 
inovāciju Savienībā, ņemot vērā Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru;

Or. en

Grozījums Nr. 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) zinātnes un tehnoloģiju sasniegumu 
attīstību, kā arī kultūru, izglītību un 
apmācību;

d) zinātnes un tehnoloģiju sasniegumu 
attīstību, kā arī Eiropas kultūru un 
kvalitatīvu izglītību un apmācību;

Or. en

Grozījums Nr. 275
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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e) Savienības kapitāla tirgu integrāciju 
un vienotā tirgus stiprināšanu, tostarp 
risinājumus, lai novērstu Savienības 
kapitāla tirgu sadrumstalotību, dažādotu 
finansējuma avotus Savienības 
uzņēmumiem un veicinātu finanšu 
ilgtspēju;

e) Savienības kapitāla tirgu integrāciju 
un vienotā tirgus stiprināšanu, tostarp 
risinājumus, lai novērstu Savienības 
kapitāla tirgu sadrumstalotību, dažādotu 
finansējuma avotus Savienības 
uzņēmumiem, it īpaši MVU, un veicinātu 
finanšu ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 276
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas attīstību; vai

f) ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas attīstību; un

Or. en

Grozījums Nr. 277
Nicolae Ştefănuță

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas attīstību; vai

f) ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas stiprināšanu; vai

Or. en

Grozījums Nr. 278
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) Savienības ekonomikas ilgtspējīgu 
un iekļaujošu atveseļošanu pēc Covid-19 
pandēmijas izraisītās krīzes, tās 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu, vidiski 
ilgtspējīgu, energoefektīvu un 
resursefektīvu aprites ekonomiku, 
vēlākais, līdz 2040. gadam, lai uzturētu un 
stiprinātu tās stratēģiskās vērtības ķēdes, 
kā arī zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
investīcijas, kas palielina noturību, kā 
noteikts Va pielikumā (jauns), un 
Savienībai stratēģiski svarīgu darbību 
saglabāšanu un pastiprināšanu saistībā ar 
kritisko infrastruktūru, transformatīvām 
tehnoloģijām, revolucionārām inovācijām 
un resursiem. Programmas mērķi būtu 
jāsasniedz, ievērojot Orhūsas konvenciju, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā atbalstot mērķi saglabāt, 
aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti un 
cīnīties pret klimata pārmaiņām, kā 
noteikts LESD 11. pantā un 191. panta 
1. punktā. Saskaņā ar programmu 
sniegtajam atbalstam jābūt saderīgam ar 
energoefektivitātes pirmo principu.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) Savienības ekonomikas un it īpaši 
tās mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgu 
un iekļaujošu atveseļošanu pēc Covid-19 
pandēmijas izraisītās krīzes, tās 
rūpniecības ekosistēmu un stratēģisko 
vērtības ķēžu uzturēšanu un stiprināšanu un 
Savienībai stratēģiski svarīgu darbību 
saglabāšanu un pastiprināšanu saistībā ar 
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un resursiem, kas paredzēti uzņēmumiem 
un patērētājiem.

izejvielām, kritisko infrastruktūru, 
transformatīvām tehnoloģijām, 
revolucionārām inovācijām un resursiem, 
kas paredzēti uzņēmumiem un 
patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) Savienības ekonomikas ilgtspējīgu 
un iekļaujošu atveseļošanu pēc Covid-19 
pandēmijas izraisītās krīzes, tās stratēģisko 
vērtības ķēžu uzturēšanu un stiprināšanu un 
Savienībai stratēģiski svarīgu darbību 
saglabāšanu un pastiprināšanu saistībā ar 
kritisko infrastruktūru, transformatīvām 
tehnoloģijām, revolucionārām inovācijām 
un resursiem, kas paredzēti uzņēmumiem 
un patērētājiem, kā arī ilgtspējīgu 
pārkārtošanos atbilstīgi ES taksonomijai, 
pamatojoties uz noteiktā termiņā 
sasniedzamiem un zinātnē balstītiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Sabine Verheyen
Kultūras un izglītības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Savienības ekonomikas ilgtspējīgu 
un iekļaujošu atveseļošanu pēc Covid-19 
pandēmijas izraisītās krīzes, tās stratēģisko 

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

un nemateriālo aktīvu stratēģisko vērtības 
ķēžu uzturēšanu un stiprināšanu un 
Savienībai stratēģiski svarīgu darbību 
saglabāšanu un pastiprināšanu saistībā ar 
kritisko infrastruktūru (fizisku, virtuālu vai 
tādu, kuras pamatā ir intelektuālais 
īpašums), transformatīvām tehnoloģijām, 
revolucionārām inovācijām un resursiem, 
kas paredzēti uzņēmumiem un 
patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 283
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

uz tautsaimniecību vērstu un iekļaujošu 
atveseļošanu pēc Covid-19 pandēmijas 
izraisītās krīzes, tās esošo un jauno 
stratēģisko vērtības ķēžu uzturēšanu un 
stiprināšanu un Savienībai stratēģiski 
svarīgu darbību saglabāšanu un 
pastiprināšanu saistībā ar kritisko 
infrastruktūru, transformatīvām 
tehnoloģijām, revolucionārām inovācijām 
un resursiem, kas paredzēti uzņēmumiem 
un patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas InvestEU konkrētie 
mērķi ir šādi:

2. Programmas InvestEU konkrētie 
mērķi jāīsteno, pievēršot pienācīgu vērību 
sieviešu un vīriešu vienlīdzībai un tās 
īstenošanai, un tie ir šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 285
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalstīt finansēšanas un investīciju 
darbības, kas saistītas ar pētniecību, 
inovāciju un digitalizāciju, tostarp atbalstu 
inovatīvu uzņēmumu izvēršanai un 
tehnoloģiju ieviešanai tirgū, jomās, kas 
minētas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

b) atbalstīt finansēšanas un investīciju 
darbības atbilstīgi ES taksonomijai un 
principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu", kas saistītas ar pētniecību, 
inovāciju un digitalizāciju, tostarp atbalstu 
inovatīvu uzņēmumu izvēršanai un 
tehnoloģiju ieviešanai tirgū, jomās, kas 
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minētas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 286
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) paplašināt MVU un mazu vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību piekļuvi 
finansējumam un tā pieejamību un 
palielināt šādu MVU konkurētspēju 
pasaulē;

c) paplašināt MVU un mazu vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību piekļuvi 
finansējumam un tā pieejamību un 
palielināt šādu MVU un mazu vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību konkurētspēju 
pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 287
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) paplašināt MVU un mazu vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību piekļuvi 
finansējumam un tā pieejamību un 
palielināt šādu MVU konkurētspēju 
pasaulē;

c) paplašināt MVU un mazu vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību piekļuvi 
finansējumam un palielināt to 
konkurētspēju pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 288
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) paplašināt MVU un mazu vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību piekļuvi 
finansējumam un tā pieejamību un 
palielināt šādu MVU konkurētspēju 
pasaulē;

c) paplašināt MVU un mazu vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību piekļuvi 
finansējumam un tā pieejamību un 
palielināt to konkurētspēju pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 289
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalstīt finansēšanas un investīciju 
darbības 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajās nozarēs, lai saglabātu un 
stiprinātu Savienības un tās ekonomikas 
stratēģisko autonomiju.

e) atbalstīt finansēšanas un investīciju 
darbības 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajās nozarēs, lai saglabātu un 
stiprinātu Savienības un tās ekonomikas 
stratēģisko autonomiju un ilgtspēju 
atbilstīgi tiesību aktiem enerģētikas un 
klimata jomā un mērķiem enerģētikas un 
klimata jomā 2030. un 2050. gadam, zaļās 
un digitālās pārkārtošanās mērķiem, kā 
arī tehnoloģiskās autonomijas, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes, 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, kvalitatīvu darbvietu radīšanas 
un pētniecības un inovācijas principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Clotilde Armand

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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e) atbalstīt finansēšanas un investīciju 
darbības 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajās nozarēs, lai saglabātu un 
stiprinātu Savienības un tās ekonomikas 
stratēģisko autonomiju.

e) atbalstīt finansēšanas un investīciju 
darbības 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajās nozarēs, lai saglabātu un 
stiprinātu Savienības un tās ekonomikas 
stratēģisko autonomiju un lai stiprinātu 
noturību pret ekonomiskiem 
satricinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalstīt finansēšanas un investīciju 
darbības 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajās nozarēs, lai saglabātu un 
stiprinātu Savienības un tās ekonomikas 
stratēģisko autonomiju.

e) atbalstīt finansēšanas un investīciju 
darbības 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajās nozarēs, lai saglabātu un 
stiprinātu Savienības un tās ekonomikas 
noturību.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) veikt privātos ieguldījumus 
sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm, 
tostarp vietējā līmenī, pilsētu publisko 
telpu un zaļo zonu pārbūvei, pilsētu 
atjaunošanai, kā arī sabiedrībai nozīmīgu 
pakalpojumu sniegšanai;

Or. it



AM\1212517LV.docx 217/361 PE657.232v01-00

LV

Grozījums Nr. 293
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) atbalstīt to uzņēmumu 
maksātspēju, kas dibināti un veic darbību 
dalībvalstīs, atbalstot jebkuru no šajā 
punktā minētajiem mērķiem;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
priekšlikumā par budžeta līdzekļiem, kas ar to saistīti pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.

Grozījums Nr. 294
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) atbalstīt jaunu darbvietu radīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Apzinoties, ka InvestEU 
izmantošanu būtībā veicina pieprasījums, 
EIB:
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a) nosaka mērķi panākt, lai ar vismaz 
40 % no InvestEU 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. InvestEU 
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;
b) nodrošina, ka lielākā daļa InvestEU 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
loga tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām un nozarēm, 
kuras ekonomiski visvairāk skārusi 
Covid-19 pandēmija;
c) nodrošina, ka lielākā daļa InvestEU 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
loga tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām dalībvalstīs, 
kurās valsts maksātspējas atbalsta 
pieejamība ir ierobežotāka.
Vajadzības gadījumā Valde sniedz sīki 
izstrādātus norādījumus attiecībā uz a) 
līdz c) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
priekšlikumā par budžeta līdzekļiem, kas ar to saistīti pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.

Grozījums Nr. 296
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ES garantija ES nodalījuma 
vajadzībām, kas minēts 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir 75 153 850 000 EUR 
(pašreizējās cenās). Uzkrājumu likmi 
nosaka [•] % apmērā. Summu, kas minēta 
34. panta 3. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī ņem vērā, lai veiktu 
iemaksas uzkrājumos, kas izriet no šīs 
uzkrājumu likmes.

1. ES garantija ES nodalījuma 
vajadzībām, kas minēts 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir 75 153 860 000 EUR 
(pašreizējās cenās). Uzkrājumu likmi 
nosaka [•] % apmērā. Summu, kas minēta 
34. panta 3. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī ņem vērā, lai veiktu 
iemaksas uzkrājumos, kas izriet no šīs 
uzkrājumu likmes.

Or. en

Pamatojums

Jāveic korekcija, lai ierosināto summu saskaņotu ar I pielikumā minētajām summām.

Grozījums Nr. 297
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ES garantija ES nodalījuma 
vajadzībām, kas minēts 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir 75 153 850 000 EUR 
(pašreizējās cenās). Uzkrājumu likmi 
nosaka 45 % apmērā. Summu, kas minēta 
34. panta 3. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī ņem vērā, lai veiktu 
iemaksas uzkrājumos, kas izriet no šīs 
uzkrājumu likmes.

1. ES garantija ES nodalījuma 
vajadzībām, kas minēts 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir 25 000 000 000 EUR 
(pašreizējās cenās). Uzkrājumu likmi 
nosaka 45 % apmērā. Summu, kas minēta 
34. panta 3. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī ņem vērā, lai veiktu 
iemaksas uzkrājumos, kas izriet no šīs 
uzkrājumu likmes.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ES garantija ES nodalījuma 
vajadzībām, kas minēts 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir 75 153 850 000 EUR 
(pašreizējās cenās). Uzkrājumu likmi 
nosaka 45 % apmērā. Summu, kas minēta 
34. panta 3. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī ņem vērā, lai veiktu 
iemaksas uzkrājumos, kas izriet no šīs 
uzkrājumu likmes.

1. ES garantija ES nodalījuma 
vajadzībām, kas minēts 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir 80 523 320 000 EUR 
(pašreizējās cenās). Uzkrājumu likmi 
nosaka 40 % apmērā. Summu, kas minēta 
34. panta 3. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī ņem vērā, lai veiktu 
iemaksas uzkrājumos, kas izriet no šīs 
uzkrājumu likmes.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ES garantija ES nodalījuma 
vajadzībām, kas minēts 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir 75 153 850 000 EUR 
(pašreizējās cenās). Uzkrājumu likmi 
nosaka 45 % apmērā. Summu, kas minēta 
34. panta 3. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī ņem vērā, lai veiktu 
iemaksas uzkrājumos, kas izriet no šīs 
uzkrājumu likmes.

1. ES garantija ES nodalījuma 
vajadzībām, kas minēts 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir 81 023 320 000 EUR 
(pašreizējās cenās). Uzkrājumu likmi 
nosaka 45 %apmērā. Summu, kas minēta 
34. panta 3. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī ņem vērā, lai veiktu 
iemaksas uzkrājumos, kas izriet no šīs 
uzkrājumu likmes.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ES garantija ES nodalījuma 
vajadzībām, kas minēts 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir 75 153 850 000 EUR 

1. ES garantija ES nodalījuma 
vajadzībām, kas minēts 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir 85 423 310 000 EUR 
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(pašreizējās cenās). Uzkrājumu likmi 
nosaka 45 % apmērā. Summu, kas minēta 
34. panta 3. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī ņem vērā, lai veiktu 
iemaksas uzkrājumos, kas izriet no šīs 
uzkrājumu likmes.

(pašreizējās cenās). Uzkrājumu likmi 
nosaka 35 % apmērā. Summu, kas minēta 
34. panta 3. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī ņem vērā, lai veiktu 
iemaksas uzkrājumos, kas izriet no šīs 
uzkrājumu likmes.

Or. en

Pamatojums

Nosakot garantijas summu, tiek ņemts vērā budžeta papildinājums sestajam atbalsta logam 
papildus līdzreferentu ierosinātajam summas palielinājumam, lai parādītu atbalstu. 
Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
priekšlikumā par budžeta līdzekļiem, kas ar to saistīti pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.

Grozījums Nr. 301
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās summas var papildināt ar ES 
garantijas papildu summu, ko piešķir 
dalībvalsts nodalījumam, kas minēts 
8. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ņemot 
vērā dalībvalstu piešķīrumu saskaņā ar 
[Regulas [KNR] numurs]44 [10. panta 
1. punktu] un [Regulas [KLP stratēģiskais 
plāns] numurs]45 [75. panta 1. punktu].

Attiecīgās summas var papildināt ar ES 
garantijas papildu summu, ko piešķir 
dalībvalsts nodalījumam, kas minēts 
8. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ņemot 
vērā dalībvalstu piešķīrumu saskaņā ar 
[Regulas [KNR] numurs]44 [10. panta 
1. punktu] un [Regulas [KLP stratēģiskais 
plāns] numurs]45 [75. panta 1. punktu] un 
atbilstīgi attiecīgo pasākumu īstenošanai, 
kas noteikti atveseļošanas un noturības 
plānos saskaņā ar regulu [Atveseļošanas 
un noturības mehānisms].

_________________
44

45

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu dalībvalstu 
nodalījumiem, tas jāparedz dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānos atbilstīgi 
Atveseļošanas un noturības mehānisma regulas mērķiem.

Grozījums Nr. 302
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu finanšu iemaksas dalībvalstu 
nodalījumos, tostarp iemaksas garantiju 
vai skaidras naudas veidā vai jebkāda 
veida iemaksas investīciju platformās, 
pilnībā atskaita no Stabilitātes un 
izaugsmes paktā noteiktajiem 
attiecīgajiem budžeta deficīta mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Summu 31 153 850 000 EUR 
(pašreizejās cenās) no 1. punkta pirmajā 
daļā minētās summas piešķir darbībām, ar 
kurām īsteno Regulas [EURI] 2. pantā 
minētos pasākumus 3. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

2. Summu 31 153 850 000 EUR 
(pašreizējās cenās) no 1. punkta pirmajā 
daļā minētās summas piešķir darbībām, ar 
kurām īsteno Regulas [EURI] 2. pantā 
minētos pasākumus 3. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā minētajiem mērķiem. 
Minēto summu prioritārā kārtā piešķir 
iniciatīvām, kas īstermiņā, vidējā termiņā 
un ilgtermiņā palīdz glābt dzīvības, kā arī 
vismaz 25 % tiek atvēlēti 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu enerģijas projektiem, lai 
atbalstītu ES stratēģiju "Renovācijas 
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vilnis", saules enerģijas izmantošanas 
iniciatīvu un atkrastes atjaunojamo 
energoresursu enerģijas stratēģiju, kā arī 
lai nodrošinātu atbilstīgu atbalstu 
problēmu risināšanai saistībā ar kritisko 
stāvokli klimata jomā un digitalizācijas 
jomā.

Or. en

Pamatojums

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Grozījums Nr. 304
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Summu 31 153 850 000 EUR 
(pašreizejās cenās) no 1. punkta pirmajā 
daļā minētās summas piešķir darbībām, ar 
kurām īsteno Regulas [EURI] 2. pantā 
minētos pasākumus 3. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

2. Summu 10 400 000 000 EUR 
(pašreizējās cenās) no 1. punkta pirmajā 
daļā minētās summas piešķir darbībām, ar 
kurām īsteno Regulas [EURI] 2. pantā 
minētos pasākumus 3. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu 41 500 000 000 EUR (pašreizejās 
cenās) no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir darbībām, ar kurām īsteno 
Regulas [EURI] 2. pantā minētos 
pasākumus 3. panta 2. punkta a)–
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

Summu 41 500 000 000 EUR (pašreizējās 
cenās) no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir darbībām, ar kurām īsteno 
Regulas [EURI] 2. pantā minētos 
pasākumus 3. panta 2. punkta a)–
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem, taču 
vismaz 25 % tiek atvēlēti 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu enerģijas projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu 41 500 000 000 EUR (pašreizejās 
cenās) no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir darbībām, ar kurām īsteno 
Regulas [EURI] 2. pantā minētos 
pasākumus 3. panta 2. punkta a)–
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

Summu 41 500 010 000 EUR (pašreizējās 
cenās) no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir darbībām, ar kurām īsteno 
Regulas [EURI] 2. pantā minētos 
pasākumus 3. panta 2. punkta a)–
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Jāveic korekcija, lai ierosināto summu saskaņotu ar I pielikumā minētajām summām.

Grozījums Nr. 307
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Summu 41 500 000 000 EUR (pašreizejās 
cenās) no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir darbībām, ar kurām īsteno 
Regulas [EURI] 2. pantā minētos 
pasākumus 3. panta 2. punkta a)–
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

Summu 10 400 000 000 EUR (pašreizējās 
cenās) no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir darbībām, ar kurām īsteno 
Regulas [EURI] 2. pantā minētos 
pasākumus 3. panta 2. punkta a)–
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu 2 500 000 000 EUR (pašreizejās 
cenās) no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir 3. panta 2. punkta a)-
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

Summu 800 000 000 EUR (pašreizējās 
cenās) no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir 3. panta 2. punkta a)-
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES garantijas indikatīvs sadalījums ES 
nodalījuma vajadzībām ir izklāstīts šīs 
regulas I pielikumā. Attiecīgā gadījumā 
Komisija var grozīt I pielikumā minētās 
summas un palielināt pirmajā daļā minēto 
summu līdz 15 % attiecībā uz katru mērķi. 
Par ikvienu šādu grozījumu Komisija 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 310
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES garantijas indikatīvs sadalījums ES 
nodalījuma vajadzībām ir izklāstīts šīs 
regulas I pielikumā. Attiecīgā gadījumā 
Komisija var grozīt I pielikumā minētās 
summas un palielināt pirmajā daļā minēto 
summu līdz 15 % attiecībā uz katru mērķi. 
Par ikvienu šādu grozījumu Komisija 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

ES garantijas indikatīvs sadalījums ES 
nodalījuma vajadzībām ir izklāstīts šīs 
regulas I pielikumā, un tas paredz katrā 
politikas logā vismaz 25 % atvēlēt 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu enerģijas projektiem katrā. 
Attiecīgā gadījumā Komisija var grozīt 
I pielikumā minētās summas un palielināt 
pirmajā daļā minēto summu līdz 15 % 
attiecībā uz katru mērķi. Par ikvienu šādu 
grozījumu Komisija informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES garantijas indikatīvs sadalījums ES 
nodalījuma vajadzībām ir izklāstīts šīs 
regulas I pielikumā. Attiecīgā gadījumā 
Komisija var grozīt I pielikumā minētās 
summas un palielināt pirmajā daļā minēto 
summu līdz 15 % attiecībā uz katru mērķi. 
Par ikvienu šādu grozījumu Komisija 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

ES garantijas indikatīvs sadalījums ES 
nodalījuma vajadzībām ir izklāstīts šīs 
regulas I pielikumā. Attiecīgā gadījumā 
Komisija var grozīt I pielikumā minētās 
summas un palielināt tās līdz 15 % 
attiecībā uz katru mērķi. Par ikvienu šādu 
grozījumu Komisija informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.

Or. en

Grozījums Nr. 312
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansējums VI un VII nodaļā 
paredzēto pasākumu īstenošanai ir 
724 733 000 EUR (pašreizējās cenās).

3. Finansējums VI un VII nodaļā 
paredzēto pasākumu īstenošanai ir 
734 733 000 EUR (pašreizējās cenās).

Or. en

Grozījums Nr. 313
José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja Regulas [EURI] 3. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minētās 
dotācijas līdz 2023. gada 31. decembrim 
nav pilnībā izmantotas, daļu no 
neizmantotās summas, kas nepārsniedz 
10 000 000 000 EUR (pašreizējās cenās), 
dara pieejamu InvestEU fondam ES 
garantijas nodrošināšanai 2024.–
2027. gadā saskaņā ar Regulas [EURI] 
X. pantu. Attiecīgi uz augšu koriģē ES 
garantijas summu, kas noteikta 1. punkta 
1. daļā, un ES garantijas sadalījumu, kas 
noteikts I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 314
Ondřej Kovařík

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) locekles, kas ir 
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 
dalībvalstis, – saskaņā ar nosacījumiem, 
kuri noteikti Līgumā par Eiropas 
Ekonomikas zonu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 315
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) valstis, kas pievienojas, 
kandidātvalstis un potenciālās 
kandidātvalstis — saskaņā ar attiecīgajos 
pamatnolīgumos un Asociācijas padomes 
lēmumos vai līdzīgos nolīgumos 
noteiktajiem vispārīgajiem principiem un 
vispārīgajiem noteikumiem un 
nosacījumiem, kas reglamentē šo valstu 
dalību Savienības programmās, un 
saskaņā ar īpašajiem noteikumiem, kas 
ietverti nolīgumos starp Savienību un 
šādām trešām valstīm;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) valstis, kas pievienojas, b) valstis, kas pievienojas, — saskaņā 
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kandidātvalstis un potenciālās 
kandidātvalstis — saskaņā ar attiecīgajos 
pamatnolīgumos un Asociācijas padomes 
lēmumos vai līdzīgos nolīgumos 
noteiktajiem vispārīgajiem principiem un 
vispārīgajiem noteikumiem un 
nosacījumiem, kas reglamentē šo valstu 
dalību Savienības programmās, un saskaņā 
ar īpašajiem noteikumiem, kas ietverti 
nolīgumos starp Savienību un šādām 
trešām valstīm;

ar attiecīgajos pamatnolīgumos un 
Asociācijas padomes lēmumos vai līdzīgos 
nolīgumos noteiktajiem vispārīgajiem 
principiem un vispārīgajiem noteikumiem 
un nosacījumiem, kas reglamentē šo valstu 
dalību Savienības programmās, un saskaņā 
ar īpašajiem noteikumiem, kas ietverti 
nolīgumos starp Savienību un šādām 
trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 317
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valstis, uz kurām attiecas Eiropas 
kaimiņattiecību politika, – saskaņā ar 
attiecīgajos pamatnolīgumos un 
Asociācijas padomes lēmumos vai līdzīgos 
nolīgumos noteiktajiem vispārējiem 
principiem un vispārīgajiem noteikumiem 
un nosacījumiem, kas reglamentē šo 
valstu līdzdalību Savienības programmās, 
un saskaņā ar īpašajiem noteikumiem, 
kas ietverti nolīgumos starp Savienību un 
šādām trešām valstīm;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 318
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valstis, uz kurām attiecas Eiropas 
kaimiņattiecību politika, – saskaņā ar 
attiecīgajos pamatnolīgumos un 
Asociācijas padomes lēmumos vai līdzīgos 
nolīgumos noteiktajiem vispārējiem 
principiem un vispārīgajiem noteikumiem 
un nosacījumiem, kas reglamentē šo 
valstu līdzdalību Savienības programmās, 
un saskaņā ar īpašajiem noteikumiem, 
kas ietverti nolīgumos starp Savienību un 
šādām trešām valstīm;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 319
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) trešās valstis, — saskaņā ar 
nosacījumiem, kuri izklāstīti īpašā 
nolīgumā, kas attiecas uz trešās valsts 
dalību jebkurā Savienības programmā, ja 
vien šis nolīgums:

svītrots

i) nodrošina taisnīgu līdzsvaru attiecībā 
uz tādas trešās valsts iemaksām un 
ieguvumiem, kas piedalās Savienības 
programmās;
ii) nosaka nosacījumus par dalību 
Savienības programmās, arī par to, kā 
aprēķina finansiālās iemaksas dažādajās 
programmās un programmu 
administratīvās izmaksas; Šīs iemaksas 
veido ārēji piešķirtos ieņēmumus saskaņā 
ar Finanšu regulas 21. panta 5. punkta 
otro teikumu;
iii) trešai valstij nepiešķir pilnvaras 
pieņemt lēmumus par Savienības 
programmu;
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iv) garantē Savienības tiesības nodrošināt 
pareizu finanšu pārvaldību un aizsargāt 
savas finanšu intereses.

Or. it

Grozījums Nr. 320
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) trešās valstis, — saskaņā ar 
nosacījumiem, kuri izklāstīti īpašā 
nolīgumā, kas attiecas uz trešās valsts 
dalību jebkurā Savienības programmā, ja 
vien šis nolīgums:

svītrots

i) nodrošina taisnīgu līdzsvaru attiecībā 
uz tādas trešās valsts iemaksām un 
ieguvumiem, kas piedalās Savienības 
programmās;
ii) nosaka nosacījumus par dalību 
Savienības programmās, arī par to, kā 
aprēķina finansiālās iemaksas dažādajās 
programmās un programmu 
administratīvās izmaksas; Šīs iemaksas 
veido ārēji piešķirtos ieņēmumus saskaņā 
ar Finanšu regulas 21. panta 5. punkta 
otro teikumu;
iii) trešai valstij nepiešķir pilnvaras 
pieņemt lēmumus par Savienības 
programmu;
iv) garantē Savienības tiesības nodrošināt 
pareizu finanšu pārvaldību un aizsargāt 
savas finanšu intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
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Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – d punkts – iva apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) garantē savstarpīguma 
nosacījumus un Savienības dalībvalstu 
stratēģisko aktīvu aizsardzību;

Or. it

Grozījums Nr. 322
Ondřej Kovařík

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fonda InvestEU ES nodalījums, kas 
minēts 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
un katrs politikas logs, kas minēts 
7. panta 1. punktā, var saņemt iemaksas 
no Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) loceklēm, kas ir 
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 
dalībvalstis, saskaņā ar nosacījumiem, 
kuri noteikti Līgumā par Eiropas 
Ekonomikas zonu, lai būtu līdzdalīgi 
konkrētos finanšu produktos saskaņā ar 
Finanšu regulas 2018. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir saskaņotas ar politikas mērķiem a) ir saskaņotas ar politikas mērķiem 
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un atbilst atbalsttiesīguma kritērijiem, kas 
izklāstīti noteikumos par Savienības 
programmu, saskaņā ar kuru tiek lemts par 
atbalsta piešķiršanu;

un atbilst principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu" un atbalsttiesīguma 
kritērijiem, kas izklāstīti noteikumos par 
Savienības programmu, saskaņā ar kuru 
tiek lemts par atbalsta piešķiršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 324
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fonds InvestEU darbojas, 
izmantojot šādus piecus politikas logus, 
kas novērš tirgus nepilnības vai 
nepietiekami optimālas investīciju 
situācijas to konkrētajā darbības jomā:

1. Fonds InvestEU darbojas, 
izmantojot šādus sešus politikas logus, kas 
novērš tirgus nepilnības vai nepietiekami 
optimālas investīciju situācijas to 
konkrētajā darbības jomā:

Or. en

Grozījums Nr. 325
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 
tādās jomās kā transports, tajā skaitā 
multimodāls transports, ceļu satiksmes 
drošība, tostarp saskaņā ar ES mērķi līdz 
2050. gadam novērst ceļu satiksmes 
negadījumus ar bojāgājušajiem un smagi 
ievainotajiem, dzelzceļa un autoceļu 
infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana, 
enerģētika, jo īpaši atjaunojamie 
energoresursi, energoefektivitāte atbilstoši 
2030. gada enerģētikas politikas satvaram, 

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

infrastruktūra, enerģētika, jo īpaši 
atjaunojamie energoresursi, 
energoefektivitāte atbilstoši 2030. gada 
enerģētikas politikas satvaram, ēku 
renovācijas projekti, galveno uzmanību 
pievēršot energotaupībai un ēku 
integrēšanai savienotajā enerģētikas, 
uzkrāšanas, digitālajā un transporta 
sistēmā, starpsavienojumu līmeņa 
uzlabošana, digitālā savienojamība un 
piekļuve, tostarp lauku apvidos, izejvielu 
piegāde un pārstrāde, kosmoss, okeāni, 
ūdeņi, tostarp iekšzemes ūdensceļi, 
atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un 
aprites ekonomiku, dabas un cita vides 
infrastruktūra, kultūras mantojums, 
ilgtspējīgs tūrisms, iekārtas, mobilie aktīvi 
un tādu inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, 
kas veicina Savienības mērķu īstenošanu 
vides vai klimatnoturības, vai sociālās 
ilgtspējas jomā un kas atbilst Savienības 
standartiem vides vai sociālās ilgtspējas 
jomā un Eiropas zaļā kursa mērķiem, kā 
arī stiprina mūsu kritiskās veselības 
aprūpes, sabiedrības veselības un civilās 
aizsardzības noturību, it īpaši zāļu 
ražošanu un uzkrāšanu, veicinot to 
ilgtspējīgu un ētisku ražošanu, iepirkumu 
un pārvaldību, kā arī krīzē nepieciešamu 
produktu, tādu kā medicīniskās preces un 
ierīces un individuālie aizsardzības 
līdzekļi, neekskluzīvu licencēšanu un 
pieejamību atbilstīgi citiem Savienības 
instrumentiem;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku un 
ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 326
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 327
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 328
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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



AM\1212517LV.docx 237/361 PE657.232v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 329
Nicolae Ştefănuță

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 330
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 331
Bogdan Rzońca

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 
tādās jomās kā transports, tajā skaitā 
multimodāls transports, ceļu satiksmes 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 332
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) inovācijas logu, kas ietver 
darbības, lai atbalstītu, veicinātu un 
paātrinātu zaļo pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu un ilgtspējīgu aprites 
ekonomiku atbilstīgi ES taksonomijai un 
principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu", pamatojoties uz noteiktā 
termiņā sasniedzamiem un zinātnē 
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balstītiem mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 333
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pētniecības, inovācijas un 
digitalizācijas politikas logu, kas ietver 
pētniecības, produktu izstrādes un 
inovācijas darbības, tehnoloģiju un 
pētniecības rezultātu tālāknodošanu tirgum, 
lai atbalstītu tirgus veicinātāju un 
uzņēmumu sadarbību, inovatīvu risinājumu 
demonstrēšanu un ieviešanu un atbalstu 
inovatīvu uzņēmumu izaugsmei, kā arī 
Savienības rūpniecības digitalizāciju;

b) pētniecības, inovācijas un 
digitalizācijas politikas logu, kas ietver 
pētniecības, produktu izstrādes un 
inovācijas darbības, tehnoloģiju un 
pētniecības rezultātu tālāknodošanu tirgum, 
lai atbalstītu tirgus veicinātāju un 
uzņēmumu sadarbību, inovatīvu risinājumu 
demonstrēšanu un ieviešanu un atbalstu 
inovatīvu uzņēmumu izaugsmei, kā arī 
Savienības rūpniecības digitalizāciju, 
turklāt vismaz 30 % no aizdevumu apjoma 
šajā politikas logā paredz sieviešu 
vadītiem uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 334
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pētniecības, inovācijas un 
digitalizācijas politikas logu, kas ietver 
pētniecības, produktu izstrādes un 
inovācijas darbības, tehnoloģiju un 
pētniecības rezultātu tālāknodošanu tirgum, 
lai atbalstītu tirgus veicinātāju un 
uzņēmumu sadarbību, inovatīvu risinājumu 

b) pētniecības, inovācijas un 
digitalizācijas politikas logu, kas ietver 
pētniecības, produktu izstrādes un 
inovācijas darbības, tehnoloģiju un 
pētniecības rezultātu tālāknodošanu tirgum, 
lai atbalstītu tirgus veicinātāju un 
uzņēmumu sadarbību, atbalstu digitālajai 
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demonstrēšanu un ieviešanu un atbalstu 
inovatīvu uzņēmumu izaugsmei, kā arī 
Savienības rūpniecības digitalizāciju;

pratībai, inovatīvu risinājumu 
demonstrēšanu un ieviešanu un atbalstu 
inovatīvu uzņēmumu izaugsmei, kā arī 
Savienības dalībvalstu rūpniecības 
digitalizāciju;

Or. it

Grozījums Nr. 335
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pētniecības, inovācijas un 
digitalizācijas politikas logu, kas ietver 
pētniecības, produktu izstrādes un 
inovācijas darbības, tehnoloģiju un 
pētniecības rezultātu tālāknodošanu tirgum, 
lai atbalstītu tirgus veicinātāju un 
uzņēmumu sadarbību, inovatīvu risinājumu 
demonstrēšanu un ieviešanu un atbalstu 
inovatīvu uzņēmumu izaugsmei, kā arī 
Savienības rūpniecības digitalizāciju;

b) pētniecības, inovācijas un 
digitalizācijas politikas logu, kas ietver 
pētniecības, produktu izstrādes un 
inovācijas darbības, tehnoloģiju un 
pētniecības rezultātu tālāknodošanu tirgum, 
lai atbalstītu tirgus veicinātāju un 
uzņēmumu sadarbību, inovatīvu risinājumu 
demonstrēšanu un ieviešanu un atbalstu 
inovatīvu uzņēmumu izaugsmei, kā arī 
Savienības rūpniecības digitalizāciju, 
pievēršot pienācīgu vērību dzimumu 
digitālajai plaisai;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) MVU politikas logu, kas ietver 
piekļuvi finansējumam un tā pieejamību 
galvenokārt MVU, tostarp inovatīviem 
MVU un MVU, kas darbojas kultūras un 

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

radošajās nozarēs, kā arī maziem 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, 
turklāt vismaz 30 % no aizdevumu apjoma 
šajā politikas logā atvēl sieviešu vadītiem 
MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 337
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 338
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 339
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas logu, kas ietver mikrofinansēšanu, 
sociālo uzņēmumu finansēšanu un sociālo 
ekonomiku, kā arī pasākumus dzimumu 
līdztiesības prasmju, kā arī izglītības, 
apmācības un saistīto pakalpojumu 
veicināšanai, ieskaitot veselības un 
izglītības infrastruktūru un sociālos un 
studentu mājokļus, sociālo inovāciju, 
veselību un ilgtermiņa aprūpi, iekļaušanu 
un pieejamību, kultūras un radošās 
darbības ar sociālu mērķi un neaizsargāto 
cilvēku, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgo, integrāciju;

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas logu, kas ietver mikrofinansēšanu, 
sociālo uzņēmumu finansēšanu un sociālo 
ekonomiku, kā arī pasākumus dzimumu 
līdztiesības veicināšanai un integrēšanai 
un sieviešu līdzvērtīgas iesaistes 
ekonomikā veicināšanai, jo īpaši 
darbvietu radīšanas jomā, lai mazinātu 
dzimumu plaisu, uzlabojot kvalitatīvu 
aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu un 
pieejamību cenas ziņā, izmantojot ESF+, 
ERAF, InvestEU un ELFLA 
finansējumu, kā arī pasākumus prasmju 
un izglītības, apmācības un saistīto 
pakalpojumu veicināšanai, ieskaitot 
veselības un izglītības infrastruktūru un 
sociālos un studentu mājokļus, bērnu 
aprūpi, sociālo inovāciju, veselību un 
ilgtermiņa un bērnu aprūpi, jo īpaši 
vientuļajiem vecākiem, personu ar 
invaliditāti aprūpes iekļaušanu un 
pieejamību, privātās un darba dzīves 
līdzsvara veicināšanas pasākumus, 
kultūras un radošās darbības ar sociālu 
mērķi, paaudžu savstarpējās izpratnes 
veicināšanu un atbalstu neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp personām ar 
invaliditāti, vientuļajiem vecākiem, 
personām ar nelabvēlīgu 
sociālekonomisko stāvokli, sievietēm, 
izdzīvojušajiem pēc dzimumu vardarbības 
un šādas vardarbības upuriem, LGBTI, 
etniskajām minoritātēm, romiem un trešo 
valstu valstspiederīgajiem, un to 
integrāciju, un patvēruma vietas un 
palīdzības tālruņa numurus vardarbībā 
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cietušajiem, pievēršot īpašu vērību lauku, 
kalnainiem, attāliem un mazāk 
attīstītajiem reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 340
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas logu, kas ietver mikrofinansēšanu, 
sociālo uzņēmumu finansēšanu un sociālo 
ekonomiku, kā arī pasākumus dzimumu 
līdztiesības prasmju, kā arī izglītības, 
apmācības un saistīto pakalpojumu 
veicināšanai, ieskaitot veselības un 
izglītības infrastruktūru un sociālos un 
studentu mājokļus, sociālo inovāciju, 
veselību un ilgtermiņa aprūpi, iekļaušanu 
un pieejamību, kultūras un radošās 
darbības ar sociālu mērķi un neaizsargāto 
cilvēku, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgo, integrāciju;

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas logu, kas ietver mikrofinansēšanu, 
sociālo uzņēmumu finansēšanu un sociālo 
ekonomiku, kā arī pasākumus dzimumu 
līdztiesības prasmju, kā arī izglītības, 
apmācības un saistīto pakalpojumu 
veicināšanai, ieskaitot sabiedrības 
veselības un izglītības infrastruktūru un 
sociālos un studentu mājokļus, sociālo 
inovāciju, sabiedrības veselību un 
ilgtermiņa aprūpi, pievēršot īpašu vērību 
bērniem un neaizsargātām grupām, 
iekļaušanu un pieejamību, kultūras un 
radošās darbības ar sociālu mērķi un 
neaizsargāto cilvēku, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgo, integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 341
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas logu, kas ietver mikrofinansēšanu, 

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas logu, kas ietver mikrofinansēšanu, 
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sociālo uzņēmumu finansēšanu un sociālo 
ekonomiku, kā arī pasākumus dzimumu 
līdztiesības prasmju, kā arī izglītības, 
apmācības un saistīto pakalpojumu 
veicināšanai, ieskaitot veselības un 
izglītības infrastruktūru un sociālos un 
studentu mājokļus, sociālo inovāciju, 
veselību un ilgtermiņa aprūpi, iekļaušanu 
un pieejamību, kultūras un radošās 
darbības ar sociālu mērķi un neaizsargāto 
cilvēku, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgo, integrāciju;

sociālo uzņēmumu finansēšanu un sociālo 
ekonomiku, kā arī pasākumus dzimumu 
līdztiesības prasmju, kā arī izglītības, 
apmācības un saistīto pakalpojumu 
veicināšanai, ieskaitot veselības un 
izglītības infrastruktūru un sociālos un 
studentu mājokļus, sociālo inovāciju, 
veselību un ilgtermiņa aprūpi, iekļaušanu 
un pieejamību, kultūras un radošās 
darbības ar sociālu mērķi un neaizsargāto 
cilvēku, tostarp vecāka gadagājuma 
cilvēku un trešo valstu valstspiederīgo, 
integrāciju;

Or. it

Grozījums Nr. 342
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas logu, kas ietver mikrofinansēšanu, 
sociālo uzņēmumu finansēšanu un sociālo 
ekonomiku, kā arī pasākumus dzimumu 
līdztiesības prasmju, kā arī izglītības, 
apmācības un saistīto pakalpojumu 
veicināšanai, ieskaitot veselības un 
izglītības infrastruktūru un sociālos un 
studentu mājokļus, sociālo inovāciju, 
veselību un ilgtermiņa aprūpi, iekļaušanu 
un pieejamību, kultūras un radošās 
darbības ar sociālu mērķi un neaizsargāto 
cilvēku, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgo, integrāciju;

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas logu, kas ietver mikrofinansēšanu, 
sociālo uzņēmumu finansēšanu un sociālo 
ekonomiku, prasmes, izglītību, apmācību 
un saistītos pakalpojumus, sociālo 
infrastruktūru, tostarp veselības un 
izglītības infrastruktūru un sociālos un 
studentu mājokļus, sociālo inovāciju, 
veselību un ilgtermiņa aprūpi, iekļaušanu 
un pieejamību, kultūras un radošās 
darbības ar mērķi popularizēt Eiropas 
kultūru, un neaizsargāto Eiropas 
iedzīvotāju integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 343
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas logu, kas ietver mikrofinansēšanu, 
sociālo uzņēmumu finansēšanu un sociālo 
ekonomiku, kā arī pasākumus dzimumu 
līdztiesības prasmju, kā arī izglītības, 
apmācības un saistīto pakalpojumu 
veicināšanai, ieskaitot veselības un 
izglītības infrastruktūru un sociālos un 
studentu mājokļus, sociālo inovāciju, 
veselību un ilgtermiņa aprūpi, iekļaušanu 
un pieejamību, kultūras un radošās 
darbības ar sociālu mērķi un neaizsargāto 
cilvēku, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgo, integrāciju;

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas logu, kas ietver mikrofinansēšanu, 
sociālo uzņēmumu finansēšanu un sociālo 
ekonomiku, kā arī pasākumus dzimumu 
līdztiesības prasmju, kā arī izglītības, 
apmācības un saistīto pakalpojumu 
nodrošināšanai, ieskaitot veselības un 
izglītības infrastruktūru un sociālos un 
studentu mājokļus, sociālo inovāciju, 
veselību un ilgtermiņa aprūpi, iekļaušanu 
un pieejamību, kultūras un radošās 
darbības ar sociālu mērķi un neaizsargāto 
cilvēku, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgo, integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 344
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības ir Savienībai stratēģiski 
svarīgas, jo īpaši no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās un uzlabotas noturības 
viedokļa, vienā no šādām jomām:

e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību kādā no 
dalībvalstīm, kuri nav bijuši iesaistīti 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, 
terorisma finansēšanā, nodokļu apiešanā 
vai darbībās ar mērķi izvairīties no 
nodokļu maksāšanas un kuri nav bijuši 
iesaistīti šādu lietu izmeklēšanā vai pret 
kuriem nav uzsākta kriminālvajāšana 
saistībā ar šādām lietām, kuri darbojas 
Savienībā un kuru darbības ir Savienībai 
stratēģiski svarīgas un ir atbilstīgas ES 
2030. gada mērķiem un klimatneitralitātes 
mērķim, kas paredzēti Eiropas tiesību 
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aktos klimata jomā un Regulā par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai, kā arī veicina digitālo 
pārkārtošanos un uzlabo Eiropas 
sabiedrības un ekonomikas noturību, kā 
noteikts Va pielikumā (jauns) vienā no 
šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 345
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības ir Savienībai stratēģiski 
svarīgas, jo īpaši no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās un uzlabotas noturības 
viedokļa, vienā no šādām jomām:

e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības ir Savienībai stratēģiski 
svarīgas un ir atbilstīgas prioritātēm, kas 
noteiktas jaunajā Eiropas industriālajā 
stratēģijā zaļai un digitālai Eiropai, un 
kuru attīstības modeļa pamatā ir 
rūpniecības ekosistēmas. Šajā logā 
atbalsta projektus, kas veicina dalībvalstu 
ekonomikas konkurētspēju, sekmē 
uzņēmējdarbību un samazina atkarību no 
neaizsargātām piegādes ķēdēm, jo īpaši no 
zaļās un digitālās pārkārtošanās un 
uzlabotas noturības viedokļa, vienā no 
šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 346
Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības ir Savienībai stratēģiski 
svarīgas, jo īpaši no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās un uzlabotas noturības 
viedokļa, vienā no šādām jomām:

e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības ir Savienībai stratēģiski 
svarīgas, jo īpaši no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās un uzlabotas noturības 
viedokļa, un kuru darbības arī uzlabo 
dalībvalstu ekonomikas konkurētspēju — 
tostarp ņemot vērā nepieciešamību 
pārveidot dalībvalstu ražošanas jaudu un 
veicināt uzņēmējdarbību un darbvietu 
radīšanu —, vienā no šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 347
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības ir Savienībai stratēģiski 
svarīgas, jo īpaši no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās un uzlabotas noturības 
viedokļa, vienā no šādām jomām:

e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības ir Savienībai stratēģiski 
svarīgas, jo īpaši ņemot vērā ES mērķus 
klimata un vides jomā un, konkrētāk, 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti un mērķus, kas noteikti 
saskaņā ar Regulu XXXX/XX [Eiropas 
Klimata akts], un no digitālās 
pārkārtošanās un uzlabotas noturības 
viedokļa, vienā no šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 348
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Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības ir Savienībai stratēģiski 
svarīgas, jo īpaši no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās un uzlabotas noturības 
viedokļa, vienā no šādām jomām:

e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības ir Savienībai stratēģiski 
svarīgas, jo īpaši ņemot vērā Savienības 
vajadzības, lai atveseļotos pēc Covid-19 
pandēmijas, un no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās un uzlabotas noturības 
viedokļa, vienā no šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 349
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības ir Savienībai stratēģiski 
svarīgas, jo īpaši no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās un uzlabotas noturības 
viedokļa, vienā no šādām jomām:

e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības ir Savienības dalībvalstīm 
stratēģiski svarīgas, jo īpaši no 
ekonomikas atveseļošanas un uzlabotas 
noturības viedokļa, vienā no šādām jomām:

Or. it

Grozījums Nr. 350
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) kritiska veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnas preču 
ražošana un uzkrāšana, reaģēšanas spējas 
uz veselības krīzēm un civilās aizsardzības 
sistēmas stiprināšana;

i) kritiska veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču, medicīnas preču un 
individuālo aizsardzības līdzekļu ražošana 
un uzkrāšana, veicinot krīzē nepieciešamu 
produktu ilgtspējīgu un ētisku ražošanu, 
iepirkumu, pārvaldību un neekskluzīvu 
licencēšanu un nodrošinot to pieejamību 
cenas ziņā, izmantojot citus Savienības 
instrumentus, un reaģēšanas spējas uz 
veselības krīzēm un civilās aizsardzības 
sistēmas stiprināšana, pamatojoties uz 
principiem, kas paredz nodrošināt 
veselības krīzēs būtisku produktu plašu 
nodrošinājumu un pieejamību cenas ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 351
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) kritiska veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnas preču 
ražošana un uzkrāšana, reaģēšanas spējas 
uz veselības krīzēm un civilās aizsardzības 
sistēmas stiprināšana;

i) kritiska sabiedrības veselības 
aprūpe, zāļu, medicīnisko ierīču un 
medicīnas preču ražošana un uzkrāšana, 
valstu veselības aprūpes sistēmu 
reaģēšanas spējas uz veselības krīzēm un 
civilās aizsardzības sistēmas stiprināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 352
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
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7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) kritiska veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnas preču 
ražošana un uzkrāšana, reaģēšanas spējas 
uz veselības krīzēm un civilās aizsardzības 
sistēmas stiprināšana;

i) kritiska veselības aprūpe, zāļu un 
vakcīnu, medicīnisko ierīču un medicīnas 
preču ražošana un uzkrāšana, reaģēšanas 
spējas uz veselības krīzēm un civilās 
aizsardzības sistēmas stiprināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
veselība, droši digitālie sakari, 5G, lietu 
internets, tiešsaistes pakalpojumu 
platformas, droša mākoņdatošana, datu 
apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, 
aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 
infrastruktūra un paaugstināta riska 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
vide, veselība, droši digitālie sakari, 5G, 
lietu internets, tiešsaistes pakalpojumu 
platformas, droša mākoņdatošana, datu 
apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, 
aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 
infrastruktūra un paaugstināta riska 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai; šādas kritiskās 
infrastruktūras veidošanā jāintegrē 
dzimumu līdztiesības aspekts un jāizskauž 
neobjektivitāte šādas infrastruktūras 
veidošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 354
Sabine Verheyen
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Kultūras un izglītības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
veselība, droši digitālie sakari, 5G, lietu 
internets, tiešsaistes pakalpojumu 
platformas, droša mākoņdatošana, datu 
apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, 
aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 
infrastruktūra un paaugstināta riska 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, vai balstīta 
uz intelektuālo īpašumu, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
vide, veselība, droši digitālie sakari, 5G, 
lietu internets, tiešsaistes pakalpojumu 
platformas, droša mākoņdatošana, datu 
apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, 
aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
audiovizuālais saturs, kultūra un 
radošums, tostarp kultūras mantojums, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 
infrastruktūra un paaugstināta riska 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 355
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
veselība, droši digitālie sakari, 5G, lietu 
internets, tiešsaistes pakalpojumu 
platformas, droša mākoņdatošana, datu 
apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, 
aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija — izņemot 
darbības fosilā kurināmā un ar 
kodolenerģiju saistītajās jomās, transports, 
vide, veselība, droši digitālie sakari, 5G, 
lietu internets, tiešsaistes pakalpojumu 
platformas, droša mākoņdatošana, datu 
apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, 
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infrastruktūra un paaugstināta riska 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 
infrastruktūra un paaugstināta riska 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 356
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
veselība, droši digitālie sakari, 5G, lietu 
internets, tiešsaistes pakalpojumu 
platformas, droša mākoņdatošana, datu 
apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, 
aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 
infrastruktūra un paaugstināta riska 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, sabiedriskais 
transports un aktīva mobilitāte, vide, 
ūdens resursi, veselība, droši digitālie 
sakari un tīkli, lietu internets, tiešsaistes 
pakalpojumu platformas, droša 
mākoņdatošana, datu apstrāde vai 
glabāšana, maksājumi un finanšu 
infrastruktūra, gaisa telpa, drošība, sakari, 
plašsaziņas līdzekļi, izglītība un apmācība, 
vēlēšanu infrastruktūra un paaugstināta 
riska iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 357
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
veselība, droši digitālie sakari, 5G, lietu 
internets, tiešsaistes pakalpojumu 
platformas, droša mākoņdatošana, datu 
apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, 
aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 
infrastruktūra un paaugstināta riska 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
vide, veselība, droši digitālie sakari, 5G un 
ļoti ātrdarbīgi tīkli, lietu internets, 
tiešsaistes pakalpojumu platformas, droša 
mākoņdatošana, datu apstrāde vai 
glabāšana, maksājumi un finanšu 
infrastruktūra, gaisa telpa, aizsardzība, 
sakari, plašsaziņas līdzekļi, izglītība un 
apmācība, vēlēšanu infrastruktūra un 
paaugstināta riska iekārtas, kā arī zeme un 
nekustamais īpašums, kas ir būtisks šādas 
kritiskās infrastruktūras lietošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 358
Clotilde Armand

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
veselība, droši digitālie sakari, 5G, lietu 
internets, tiešsaistes pakalpojumu 
platformas, droša mākoņdatošana, datu 
apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, 
aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 
infrastruktūra un paaugstināta riska 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
vide, seismiskā drošība, veselība, droši 
digitālie sakari, lietu internets, tiešsaistes 
pakalpojumu platformas, droša 
mākoņdatošana, datu apstrāde vai 
glabāšana, maksājumi un finanšu 
infrastruktūra, gaisa telpa, aizsardzība, 
sakari, plašsaziņas līdzekļi, izglītība un 
apmācība, vēlēšanu infrastruktūra un 
paaugstināta riska iekārtas, kā arī zeme un 
nekustamais īpašums, kas ir būtisks šādas 
kritiskās infrastruktūras lietošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 359
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
veselība, droši digitālie sakari, 5G, lietu 
internets, tiešsaistes pakalpojumu 
platformas, droša mākoņdatošana, datu 
apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, 
aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 
infrastruktūra un paaugstināta riska 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
vide, veselība, droši digitālie sakari, lietu 
internets, tiešsaistes pakalpojumu 
platformas, droša mākoņdatošana, datu 
apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, 
aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 
infrastruktūra un paaugstināta riska 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 360
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) kritiskas savlaicīgas atklāšanas un 
koordinētas reaģēšanas spējas, lai reaģētu 
gadījumā, ja rodas būtiski riski, kā arī 
attiecībā uz uzņēmējdarbības un 
pakalpojumu nepārtrauktības risinājumu 
sekmēšanu kritiski svarīgām publiskām 
un privātām iestādēm un nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 361
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) investīcijas un tehniskā palīdzība 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, un 
kopienām, lai palīdzētu uzlabot to vērtības 
ķēžu un uzņēmējdarbības modeļu 
noturību;

Or. en

Grozījums Nr. 362
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iib) izšķirīgi svarīgas investīcijas 
renovācijā un inovatīvu risinājumu 
integrēšanā būvniecības nozarē, lai 
sasniegtu klimatneitralitātes mērķi un līdz 
2025. gadam izveidotu augsti 
energoefektīvu un klimatneitrālu ēku 
sektoru; investīcijas, kas veicina līdz 
2 miljoniem darbvietu izveidi būvniecības 
nozarē un palīdz veidot tīru ekonomiku 
atbilstīgi Eiropas zaļajam kursam;

Or. en

Grozījums Nr. 363
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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iib) stratēģiskas investīcijas 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
projektos, kuriem piemīt liels potenciāls 
sniegt būtisku ieguldījumu Direktīvā (ES) 
2018/2001 un tās turpmākos grozījumos 
noteikto mērķu sasniegšanā, ņemot vērā, 
ka visi Savienības reģioni atzīti par 
tādiem, kuriem ir liels apjoms 
neizmantotu atjaunojamo energoresursu;

Or. en

Grozījums Nr. 364
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iic) atbalsts uzņēmējdarbības 
veicināšanai, privātā sektora, tostarp 
jaunuzņēmumu un MVU, finansēšanas 
attīstība un klasteru tīklu un digitālās 
inovācijas centru paplašināšana, 
privatizācijas procesi, pielāgošanās 
tehnoloģiju pārmaiņām un ilgtspējīga 
nozaru attīstība;

Or. en

Grozījums Nr. 365
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iid) investīciju un tehniskais atbalsts 
uzņēmējdarbības prasmju veicināšanai un 
jaunuzņēmumu, MVU un ģimenes 
uzņēmumu veidošanai, kas dažādotu un 
paplašinātu uzņēmējdarbības tirgu; 
investīciju un tehniskais atbalsts klasteru 
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tīklu un digitālās inovācijas centru 
attīstībai Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 366
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ii) apakšpunktā minētās kritiskās 
infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtisku preču un pakalpojumu 
nodrošināšana;

iii) ii) apakšpunktā minētās kritiskās 
infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtiskas zinātības, preču, 
tehnoloģiju un pakalpojumu 
nodrošināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 367
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) svarīgas pamattehnoloģijas, 
transformatīvās un digitālās tehnoloģijas 
un revolucionāras inovācijas, kas ir 
stratēģiski svarīgas Savienības 
rūpnieciskajai nākotnei, tostarp:

iv) Eiropas rūpniecības inovatīvas un 
ilgtspējīgas pārveides veicināšana 
atbilstīgi prioritātēm, kas noteiktas 
jaunajā Eiropas industriālajā stratēģijā 
zaļai un digitālai Eiropai un attīstības 
modelim, kura pamatā ir rūpniecības 
ekosistēmas, izmantojot svarīgas 
pamattehnoloģijas, transformatīvās, zaļās 
un digitālās tehnoloģijas un prasmes un 
revolucionāras inovācijas, kas ir stratēģiski 
svarīgas Savienības rūpniecības nākotnei, 
paturot prātā taisnīgas pārkārtošanās 
principu, tostarp:

Or. en
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Grozījums Nr. 368
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) svarīgas pamattehnoloģijas, 
transformatīvās un digitālās tehnoloģijas 
un revolucionāras inovācijas, kas ir 
stratēģiski svarīgas Savienības 
rūpnieciskajai nākotnei, tostarp:

iv) svarīgas pamattehnoloģijas, 
transformatīvās, zaļās un digitālās 
tehnoloģijas un nepieciešamās 
revolucionāras inovācijas, kas nodrošina 
dažādus ieguvumus sabiedrībai un kas ir 
stratēģiski svarīgas Savienības mērķu 
klimata un vides jomā sasniegšanai un tās 
rūpnieciskā pamata ilgtspējīgai pārveidei, 
tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 369
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) svarīgas pamattehnoloģijas, 
transformatīvās un digitālās tehnoloģijas 
un revolucionāras inovācijas, kas ir 
stratēģiski svarīgas Savienības 
rūpnieciskajai nākotnei, tostarp:

iv) svarīgas pamattehnoloģijas, 
transformatīvās, ilgtspējīgas un digitālās 
tehnoloģijas un revolucionāras inovācijas, 
kas ir stratēģiski svarīgas Savienības 
rūpnieciskajai nākotnei, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 370
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) svarīgas pamattehnoloģijas, 
transformatīvās un digitālās tehnoloģijas 
un revolucionāras inovācijas, kas ir 
stratēģiski svarīgas Savienības 
rūpnieciskajai nākotnei, tostarp:

iv) svarīgas pamattehnoloģijas, zaļās 
un transformatīvās un digitālās 
tehnoloģijas un revolucionāras inovācijas, 
kas ir stratēģiski svarīgas Savienības 
ilgtspējīgai nākotnei, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 371
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) mākslīgais intelekts, blokķēde, 
programmatūra, robotika, pusvadītāji, 
mikroprocesori, perifērās mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas, 
fotonika, rūpnieciskās biotehnoloģijas;

a) ētisks mākslīgais intelekts, 
sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas, 
programmatūra, robotika, pusvadītāji, 
mikroprocesori, perifērās mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, fotonika, rūpnieciskās 
biotehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 372
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, ieskaitot akumulatorus, 
ilgtspējīga transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementa 
izmantošana, dekarbonizācijas 

b) atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas un darbības atbilstīgi 
Savienības atjaunojamo energoresursu 
enerģijas finansēšanas mehānismam, ko 
paredz Regulas (ES) 2018/1999 33. pants, 
enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijas, 
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tehnoloģijas rūpniecībai, oglekļa 
uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas;

ieskaitot ilgtspējīgus akumulatorus, 
ilgtspējīga transporta tehnoloģijas, videi 
nekaitīga ūdeņraža un kurināmā elementa 
izmantošana, nulles emisiju tehnoloģijas 
rūpniecībai, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 373
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, ieskaitot akumulatorus, 
ilgtspējīga transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementa 
izmantošana, dekarbonizācijas tehnoloģijas 
rūpniecībai, oglekļa uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas;

b) energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas, enerģijas 
uzglabāšanas tehnoloģijas, ieskaitot 
akumulatorus, ilgtspējīga transporta 
tehnoloģijas, videi nekaitīga ūdeņraža, ko 
ražo, izmantojot elektroenerģiju, kas 
iegūta no atjaunojamiem 
energoresursiem, un kurināmā elementa 
izmantošana, dekarbonizācijas tehnoloģijas 
rūpniecībai, oglekļa uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 374
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, ieskaitot akumulatorus, 
ilgtspējīga transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementa 

b) atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, ieskaitot akumulatorus, 
ilgtspējīga transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementa 
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izmantošana, dekarbonizācijas tehnoloģijas 
rūpniecībai, oglekļa uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas;

izmantošana, dekarbonizācijas tehnoloģijas 
rūpniecībai, oglekļa uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas un kodolenerģijas 
tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 375
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, ieskaitot akumulatorus, 
ilgtspējīga transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementa 
izmantošana, dekarbonizācijas tehnoloģijas 
rūpniecībai, oglekļa uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas;

b) atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, ieskaitot akumulatorus, 
ilgtspējīga transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementa 
izmantošana, dekarbonizācijas tehnoloģijas 
rūpniecībai un ekonomikai kopumā, 
oglekļa uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 376
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tehnoloģija, ko izmanto tūrisma 
nozarē, un jauninājumi, ko izmanto 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē un lauku apvidos;

Or. it
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Grozījums Nr. 377
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ilgtspējīgs tūrisms;

Or. en

Grozījums Nr. 378
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES;

v) pārstrādes un ražotnes informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju komponentu 
un ierīču masveida ražošanai ES;

Or. en

Grozījums Nr. 379
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) kritiski svarīgo resursu, tostarp 
enerģijas vai izejvielu, vai pārtikas 
nodrošinājuma, piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem ES saistībā 
ar resursu efektivitāti un apritīgumu 

vi) kritiski svarīgo resursu, tostarp 
enerģijas vai izejvielu, vai pārtikas 
nodrošinājuma, piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem ES, 
izņemot, ja to jau paredz tiesību aktu 
prasības, saistībā ar nepieciešamību 
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stratēģiskajās vērtības ķēdēs; samazināt resursu izmantošanu un panākt 
to efektīvāku izmantošanu un apritīgumu 
stratēģiskajās vērtības ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 380
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vii punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii) Savienības un tās dalībvalstu 
drošībai kritiski svarīgas tehnoloģijas un 
resursi, piemēram, aizsardzības un 
kosmosa nozare un kiberdrošība, un 
divējāda lietojuma preces, kas definētas 
Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 
2. panta 1. punktā.

vii) Savienības un tās dalībvalstu 
drošībai kritiski svarīgas tehnoloģijas un 
resursi, piemēram, drošības un kosmosa 
nozare un kiberdrošība, un divējāda 
lietojuma preču civilie komponenti, kā 
definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā vai 
turpmākos grozījumos un saistītajos 
tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vii punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, ja tiek veiktas investīcijas 
kosmosa, aizsardzības un kiberdrošības 
jomā, kā arī konkrēta veida projektos, kas 
izraisa aktuālas un tiešas sekas drošībai 
kritiskās nozarēs, galasaņēmējus 
nekontrolē trešā valsts vai trešo valstu 
subjekti, un to izpildvadība atrodas 
Savienībā ar mērķi aizsargāt Savienības un 
tās dalībvalstu drošību.

Turklāt, ja tiek veiktas investīcijas 
kosmosa, aizsardzības un kiberdrošības 
jomā, kā arī konkrēta veida projektos, kas 
izraisa aktuālas un tiešas sekas drošībai 
kritiskās nozarēs, galasaņēmējus 
nekontrolē trešā valsts vai trešo valstu 
subjekti, un to izpildvadība atrodas 
Savienībā ar mērķi aizsargāt Savienības un 
tās dalībvalstu drošību. Minētās 
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investīcijas atbilst dzimumu līdztiesības 
principam un veicina tā piemērošanos 
visos līmeņos.

Or. en

Grozījums Nr. 382
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vii punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, ja tiek veiktas investīcijas 
kosmosa, aizsardzības un kiberdrošības 
jomā, kā arī konkrēta veida projektos, kas 
izraisa aktuālas un tiešas sekas drošībai 
kritiskās nozarēs, galasaņēmējus 
nekontrolē trešā valsts vai trešo valstu 
subjekti, un to izpildvadība atrodas 
Savienībā ar mērķi aizsargāt Savienības un 
tās dalībvalstu drošību.

Turklāt, ja tiek veiktas investīcijas 
kosmosa, drošības un kiberdrošības jomā, 
kā arī konkrēta veida projektos, kas izraisa 
aktuālas un tiešas sekas drošībai kritiskās 
nozarēs, galasaņēmējus nekontrolē trešā 
valsts vai trešo valstu subjekti, un to 
izpildvadība atrodas Savienībā ar mērķi 
aizsargāt Savienības un tās dalībvalstu 
drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vii punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējumu un investīcijas šajā logā 
prioritārā kārtā piešķir iniciatīvām, kas 
īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā 
palīdz glābt dzīvības, kā arī vismaz 25 % 
tiek atvēlēti energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
projektiem, kā arī, lai nodrošinātu 
atbilstīgu atbalstu problēmu risināšanai 
saistībā ar kritisko stāvokli klimata jomā 
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un digitalizācijas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vii punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde, ņemot vērā visus piemērojamos 
sabiedriskās kārtības vai drošības 
apsvērumus, nosaka visas nepieciešamās 
prasības attiecībā uz galasaņēmēju kontroli 
un izpildvadību citās jomās attiecībā uz 
stratēģisko Eiropas investīciju logu, kā arī 
uz starpnieku kontroli minētajā logā.

Darbības nav atbalsttiesīgas saskaņā ar šo 
regulu, ja tās:

a) nav saderīgas ar Parīzes nolīguma un 
Eiropas zaļā kursa klimata un vides 
mērķu sasniegšanu, it īpaši mērķa līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti un 
Regulā (ES) XXXX/XX (Eiropas Klimata 
akts) noteikto mērķu sasniegšanu;
b) neatbilst principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu", kas noteikts ar Regulu (ES) 
2020/852 (Regula par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai — 
ES taksonomija);
c) dalībvalsts ir noteikusi, pārkāpjot 
tiesiskuma principu saskaņā ar LES 
2. pantu.
Valde, ņemot vērā visus piemērojamos 
sabiedriskās kārtības vai drošības 
apsvērumus, nosaka visas nepieciešamās 
prasības attiecībā uz galasaņēmēju kontroli 
un izpildvadību citās jomās attiecībā uz 
stratēģisko Eiropas investīciju logu, kā arī 
uz starpnieku kontroli minētajā logā.

Or. en
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Grozījums Nr. 385
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vii punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde, ņemot vērā visus piemērojamos 
sabiedriskās kārtības vai drošības 
apsvērumus, nosaka visas nepieciešamās 
prasības attiecībā uz galasaņēmēju kontroli 
un izpildvadību citās jomās attiecībā uz 
stratēģisko Eiropas investīciju logu, kā arī 
uz starpnieku kontroli minētajā logā.

Dzimumu ziņā līdzsvarota Valde, ņemot 
vērā visus piemērojamos sabiedriskās 
kārtības vai drošības apsvērumus, nosaka 
visas nepieciešamās prasības attiecībā uz 
galasaņēmēju kontroli un izpildvadību citās 
jomās attiecībā uz stratēģisko Eiropas 
investīciju logu, kā arī uz starpnieku 
kontroli minētajā logā.

Or. en

Grozījums Nr. 386
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) maksātspējas atbalsta logu:
i) ES garantiju var izmantot tam, lai 
atbalstītu EIB vai EIF finansējumu vai 
garantijas 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;
ii) maksātspējas atbalsta logs jo īpaši ir 
vērsts 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 
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pārkārtošanās potenciāls;
iii) fondi, īpašam nolūkam dibinātas 
sabiedrības vai investīciju platformas 
nodrošina finansējumu ar komerciāliem 
noteikumiem vai ar noteikumiem, kas 
atbilst valsts atbalsta pagaidu 
regulējumam, vienlaikus pienācīgi ņemot 
vērā maksātspējas atbalsta instrumenta 
Eiropas būtību un fondu un pārējo 
mehānismu neatkarīgo pārvaldību;
iv) fondiem, īpašam nolūkam dibinātām 
sabiedrībām vai investīciju platformām ir 
komercvadība, kas pieņem lēmumus par 
investīcijām, vai neatkarīga pārvaldība, 
kuru neietekmē investori;
v) 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;
vi) operācijas šajā logā veic saskaņā ar 
EIB vai EIF iekšējiem noteikumiem un 
procedūrām. Visu būtisko informāciju par 
operācijas izvērtējumu dara pieejamu 
Valdes un Investīciju komitejas locekļiem;
vii) EIB garantiju vai investīciju izmaksas 
nosaka saskaņā ar 12. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
priekšlikumā par budžeta līdzekļiem, kas ar to saistīti pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.

Grozījums Nr. 387
Enikő Győri

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tiek izveidota taisnīgas 
pārkārtošanās shēma, kas horizontāli 
jāīsteno visos politikas logos. Taisnīgas 
pārkārtošanās shēma aptver investīcijas, 
ar ko risina sociālās, ekonomiskās vai 
vides problēmas, kas izriet no 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti ES līdz 
2050. gadam un Savienības klimata 
mērķa 2030. gadam sasniegšanas tā 
patlaban spēkā esošajā redakcijā, kā arī 
investīcijas, kas nodrošina ieguvumu 
reģioniem, kuri noteikti taisnīgas 
pārkārtošanās plāna, ko sagatavojusi 
dalībvalsts saskaņā ar regulas [Regula 
par Taisnīgas pārkārtošanās fondu] 
7. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 388
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Taisnīgas pārkārtošanās shēmu, 
kas ir Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma otrais pīlārs, īsteno 
horizontāli visos politikas logos. Šī shēma 
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aptver investīcijas, ar ko risina sociālās, 
ekonomiskās un vides problēmas, kas 
izriet no pārkārtošanās uz ES klimata 
mērķa 2030. gadam sasniegšanu un 
Savienības klimatneitralitātes panākšanu 
līdz 2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 389
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Šai sakarā Komisija pārskata 
InvestEU investīciju pamatnostādnes, ar 
ko nosaka prasības no fonda InvestEU 
atbalstītām investīciju darbībām, iekļaujot 
sadaļu par InvestEU Taisnīgas 
pārkārtošanās shēmu un tās īstenošanas 
kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja finansēšanas vai investīciju 
darbība, kas ierosināta 23. pantā minētajai 
Investīciju komitejai, attiecas uz vairāk 
nekā vienu politikas logu, to iedala tajā 
politikas logā, kurš atbilst tā galvenajam 
mērķim vai vairuma tā apakšprojektu 
galvenajam mērķim, ja vien investīciju 
pamatnostādnēs nav noteikts citādi.

2. Ja finansēšanas vai investīciju 
darbība, kas ierosināta 23. pantā minētajai 
Investīciju komitejai, attiecas uz vairāk 
nekā vienu politikas logu, to izvērtē, 
pamatojoties uz ES taksonomijas 
izvērtēšanas kritērijiem un it īpaši 
principu "nenodarīt būtisku kaitējumu". 
To iedala tajā politikas logā, kurš atbilst tā 
galvenajam mērķim vai vairuma tā 
apakšprojektu galvenajam mērķim, ja vien 
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investīciju pamatnostādnēs nav noteikts 
citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Finansēšanas un investīciju 
darbībām veic pārbaudi par atbilstību 
principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu", kā noteikts Regulas (ES) 
2020/852 17. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi vai sociālo jomu. Ja 
minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes vides un sociālās 
ilgtspējas jomā, lai līdz minimumam 
samazinātu negatīvo ietekmi un maksimāli 
palielinātu ieguvumus klimata, vides un 
sociālās dimensijas jomā. Šajā nolūkā 
projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Ja īstenošanas partneris 
secina, ka ilgtspējas pārbaude nav jāveic, 
tas iesniedz pamatojumu Investīciju 
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pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst klimata 
mērķiem, nav tiesīgi saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu. Ja īstenošanas 
partneris secina, ka ilgtspējas pārbaude nav 
jāveic, tas iesniedz pamatojumu Investīciju 
komitejai.

komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 393
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst klimata 
mērķiem, nav tiesīgi saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu. Ja īstenošanas 
partneris secina, ka ilgtspējas pārbaude nav 
jāveic, tas iesniedz pamatojumu Investīciju 
komitejai.

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projekti, kas neatbilst 
klimata mērķiem, nav tiesīgi saņemt 
atbalstu saskaņā ar šo regulu. Ja 
īstenošanas partneris secina, ka ilgtspējas 
pārbaude nav jāveic, tas iesniedz 
pamatojumu Investīciju komitejai. Ja 
projekts attiecas uz vairākām intervences 
jomām un ir vismaz viena intervences 
joma, kas ir saderīga ar klimata mērķiem, 
projekts tiek uzskatīts par atbilstīgu šajā 
regulā paredzētajam atbalstam attiecībā 
uz iepriekš minēto saderīgo intervences 
jomu.

Or. it
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Grozījums Nr. 394
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst klimata 
mērķiem, nav tiesīgi saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu. Ja īstenošanas 
partneris secina, ka ilgtspējas pārbaude nav 
jāveic, tas iesniedz pamatojumu Investīciju 
komitejai.

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu, 
tostarp ietekme, kas negatīvi ietekmē 
sieviešu un vīriešu līdztiesību darba tirgū. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides, 
līdztiesības un sociālās ilgtspējas jomā, lai 
līdz minimumam samazinātu negatīvo 
ietekmi un maksimāli palielinātu 
ieguvumus klimata, vides, dzimumu 
līdztiesības un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst klimata 
mērķiem, nav tiesīgi saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu. Ja īstenošanas 
partneris secina, ka ilgtspējas pārbaude nav 
jāveic, tas iesniedz pamatojumu Investīciju 
komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
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Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst klimata 
mērķiem, nav tiesīgi saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu. Ja īstenošanas 
partneris secina, ka ilgtspējas pārbaude nav 
jāveic, tas iesniedz pamatojumu Investīciju 
komitejai.

Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai novērstu 
negatīvo ietekmi un maksimāli palielinātu 
ieguvumus klimata, vides un sociālās 
dimensijas jomā. Šajā nolūkā projektu 
virzītāji, kas pieprasa finansējumu, sniedz 
atbilstīgu informāciju, pamatojoties uz 
4. punktā minētajiem norādījumiem. 
Projektus, kas nepārsniedz konkrētu 
apjomu, kas ir noteikts šajos norādījumos, 
atbrīvo no minētajām pārbaudēm. Projekti, 
kas neatbilst klimata un citiem vides 
mērķiem un kas neatbilst ES taksonomijas 
kritērijiem, nav tiesīgi saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu. Ja īstenošanas 
partneris secina, ka ilgtspējas pārbaude nav 
jāveic, tas iesniedz pamatojumu Investīciju 
komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst klimata 

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst 
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mērķiem, nav tiesīgi saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu. Ja īstenošanas 
partneris secina, ka ilgtspējas pārbaude nav 
jāveic, tas iesniedz pamatojumu Investīciju 
komitejai.

Savienības klimata un vides mērķiem, nav 
tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar šo regulu. 
Ja īstenošanas partneris secina, ka 
ilgtspējas pārbaude nav jāveic, tas iesniedz 
pamatojumu Investīciju komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst klimata 
mērķiem, nav tiesīgi saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu. Ja īstenošanas 
partneris secina, ka ilgtspējas pārbaude nav 
jāveic, tas iesniedz pamatojumu Investīciju 
komitejai.

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst klimata 
un/vai sociālajiem mērķiem, nav tiesīgi 
saņemt atbalstu saskaņā ar šo regulu. Ja 
īstenošanas partneris secina, ka ilgtspējas 
pārbaude nav jāveic, tas iesniedz 
pamatojumu Investīciju komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst klimata 
mērķiem, nav tiesīgi saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu. Ja īstenošanas 
partneris secina, ka ilgtspējas pārbaude nav 
jāveic, tas iesniedz pamatojumu Investīciju 
komitejai.

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst klimata 
un sociālajiem mērķiem, nav tiesīgi 
saņemt atbalstu saskaņā ar šo regulu. Ja 
īstenošanas partneris secina, ka ilgtspējas 
pārbaude nav jāveic, tas iesniedz 
pamatojumu Investīciju komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 399
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija izstrādā ilgtspējas 
vadlīnijas, kas ļauj:

Or. it

Grozījums Nr. 400
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Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 401
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 402
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām – nodrošināt noturību pret 
iespējamām nelabvēlīgām klimata 
pārmaiņu sekām, veicot novērtējumu par 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām 
un riska novērtējumu, tostarp realizējot 

svītrots
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attiecīgus pielāgošanās pasākumus, un 
attiecībā uz seku mazināšanu – izmaksu 
un ieguvumu analīzē iekļaut 
siltumnīcefekta gāzu emisiju izmaksas un 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas 
pasākumu pozitīvo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 403
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām – nodrošināt noturību pret 
iespējamām nelabvēlīgām klimata 
pārmaiņu sekām, veicot novērtējumu par 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un 
riska novērtējumu, tostarp realizējot 
attiecīgus pielāgošanās pasākumus, un 
attiecībā uz seku mazināšanu – izmaksu un 
ieguvumu analīzē iekļaut siltumnīcefekta 
gāzu emisiju izmaksas un klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumu 
pozitīvo ietekmi;

a) attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām – nodrošināt noturību pret 
iespējamām nelabvēlīgām klimata 
pārmaiņu sekām, veicot novērtējumu par 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un 
riska novērtējumu, tostarp realizējot 
attiecīgus pielāgošanās pasākumus, un 
attiecībā uz seku mazināšanu – izmaksu un 
ieguvumu analīzē iekļaut siltumnīcefekta 
gāzu emisiju izmaksas un klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumu 
pozitīvo ietekmi, tostarp īstenot darbības 
un pasākumus, kas mazina ietekmi uz 
darbaspēku un aizsargā darba ņēmējus, 
ko negatīvi ietekmē ražošanas 
pārkārtošana;

Or. en

Grozījums Nr. 404
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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a) attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām – nodrošināt noturību pret 
iespējamām nelabvēlīgām klimata 
pārmaiņu sekām, veicot novērtējumu par 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un 
riska novērtējumu, tostarp realizējot 
attiecīgus pielāgošanās pasākumus, un 
attiecībā uz seku mazināšanu – izmaksu un 
ieguvumu analīzē iekļaut siltumnīcefekta 
gāzu emisiju izmaksas un klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumu 
pozitīvo ietekmi;

a) attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām – nodrošināt noturību pret 
iespējamām nelabvēlīgām klimata 
pārmaiņu sekām, veicot novērtējumu par 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un 
riska novērtējumu, tostarp realizējot 
attiecīgus pielāgošanās pasākumus, un 
attiecībā uz seku mazināšanu – izmaksu un 
ieguvumu analīzē iekļaut siltumnīcefekta 
gāzu emisiju izmaksas un klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumu 
pozitīvo ietekmi, tostarp īstenot darbības 
un pasākumus, kas mazina ietekmi uz 
darbaspēku un aizsargā darba ņēmējus, 
ko negatīvi ietekmē ražošanas 
pārkārtošana;

Or. en

Grozījums Nr. 405
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām – nodrošināt noturību pret 
iespējamām nelabvēlīgām klimata 
pārmaiņu sekām, veicot novērtējumu par 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un 
riska novērtējumu, tostarp realizējot 
attiecīgus pielāgošanās pasākumus, un 
attiecībā uz seku mazināšanu – izmaksu un 
ieguvumu analīzē iekļaut siltumnīcefekta 
gāzu emisiju izmaksas un klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumu 
pozitīvo ietekmi;

a) attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām – nodrošināt noturību pret 
iespējamām nelabvēlīgām klimata 
pārmaiņu sekām, veicot novērtējumu par 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un 
riska novērtējumu, tostarp realizējot 
attiecīgus pielāgošanās pasākumus, un 
attiecībā uz seku mazināšanu – izmaksu un 
ieguvumu analīzē iekļaut siltumnīcefekta 
gāzu emisiju izmaksas, piemērojot 
transformatīvu oglekļa cenu, un klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumu 
pozitīvo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 406
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atskaitīties par projektu 
konsolidētu ietekmi attiecībā uz dabas 
kapitāla galvenajām sastāvdaļām saistībā ar 
gaisu, ūdeni, zemi un bioloģisko 
daudzveidību;

b) pēc iespējas samazināt projektu 
konsolidēto ietekmi attiecībā uz dabas 
kapitāla galvenajām sastāvdaļām saistībā ar 
gaisu, ūdeni, zemi un bioloģisko 
daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 407
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) novērtēt projektu devumu 
Savienības klimata un enerģētikas mērķu 
2030. gadam sasniegšanā, kā arī mērķa, 
vēlākais, līdz 2040. gadam Savienībā 
panākt klimatneitralitāti sasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 408
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtēt projektu sociālo ietekmi, 
tostarp uz dzimumu līdztiesību, konkrētu 
teritoriju vai iedzīvotāju sociālo iekļaušanu 
un ekonomikas attīstību teritorijās un 
nozarēs, kuras skar strukturālas problēmas, 

c) novērtēt projektu sociālo ietekmi, 
tostarp uz dzimumu līdztiesību, konkrētu 
teritoriju vai iedzīvotāju sociālo iekļaušanu 
un ekonomikas attīstību teritorijās un 
nozarēs, kuras skar strukturālas problēmas, 
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piemēram, nepieciešamība dekarbonizēt 
ekonomiku;

piemēram, nepieciešamība dekarbonizēt 
ekonomiku, tostarp īstenot darbības un 
pasākumus, kas mazina ietekmi uz 
darbaspēku un aizsargā strādājošos, 
kurus negatīvi ietekmē ražošanas 
pārkārtošana;

Or. en

Grozījums Nr. 409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtēt projektu sociālo ietekmi, 
tostarp uz dzimumu līdztiesību, konkrētu 
teritoriju vai iedzīvotāju sociālo iekļaušanu 
un ekonomikas attīstību teritorijās un 
nozarēs, kuras skar strukturālas problēmas, 
piemēram, nepieciešamība dekarbonizēt 
ekonomiku;

c) novērtēt projektu sociālo ietekmi, 
tostarp uz dzimumu līdztiesību, konkrētu 
teritoriju vai iedzīvotāju sociālo iekļaušanu 
un ekonomikas attīstību teritorijās un 
nozarēs, kuras skar strukturālas problēmas, 
piemēram, nepieciešamība dekarbonizēt 
ekonomiku, tostarp īstenot darbības un 
pasākumus, kas mazina ietekmi uz 
darbaspēku un aizsargā strādājošos, 
kurus negatīvi ietekmē ražošanas 
pārkārtošana;

Or. en

Grozījums Nr. 410
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtēt projektu sociālo ietekmi, 
tostarp uz dzimumu līdztiesību, konkrētu 
teritoriju vai iedzīvotāju sociālo iekļaušanu 
un ekonomikas attīstību teritorijās un 

c) novērtēt projektu sociālo ietekmi, 
tostarp uz dzimumu līdztiesību darba 
tirgū, konkrētu teritoriju vai iedzīvotāju 
sociālo iekļaušanu un ekonomikas attīstību 
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nozarēs, kuras skar strukturālas problēmas, 
piemēram, nepieciešamība dekarbonizēt 
ekonomiku;

teritorijās un nozarēs, kuras skar 
strukturālas problēmas, piemēram, 
nepieciešamība dekarbonizēt ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 411
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtēt projektu sociālo ietekmi, 
tostarp uz dzimumu līdztiesību, konkrētu 
teritoriju vai iedzīvotāju sociālo iekļaušanu 
un ekonomikas attīstību teritorijās un 
nozarēs, kuras skar strukturālas problēmas, 
piemēram, nepieciešamība dekarbonizēt 
ekonomiku;

c) novērtēt projektu sociālo ietekmi uz 
konkrētu teritoriju sociālo iekļaušanu un 
ekonomikas attīstību teritorijās un nozarēs, 
kuras skar strukturālas problēmas, 
piemēram, nepieciešamība dekarbonizēt 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 412
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteikt projektus, kas nav saderīgi 
ar klimata mērķu sasniegšanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 413
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteikt projektus, kas nav saderīgi 
ar klimata mērķu sasniegšanu;

d) noteikt projektus, kas nav saderīgi 
ar klimatneitralitātes un citu vides mērķu 
sasniegšanu saskaņā ar ES taksonomiju 
un principu "nenodarīt būtisku 
kaitējumu";

Or. en

Grozījums Nr. 414
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteikt projektus, kas nav saderīgi 
ar klimata mērķu sasniegšanu;

d) noteikt projektus, kas nav saderīgi 
ar Savienības klimata un vides mērķu 
sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 415
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteikt projektus, kas nav saderīgi 
ar klimata mērķu sasniegšanu;

d) noteikt projektus, kas nav saderīgi 
ar klimata un/vai sociālo mērķu 
sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 416
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteikt projektus, kas nav saderīgi 
ar klimata mērķu sasniegšanu;

d) noteikt projektus, kas nav saderīgi 
ar klimata un sociālo mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 417
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) novērtēt projektu devumu pārejā 
uz klimatneitralitāti, pamatojoties uz 
noteiktā termiņā sasniedzamiem un 
zinātnē balstītiem mērķiem, tostarp 
klimata un enerģētikas mērķiem 
2030. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 418
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) noteikt projektus, kas nav saderīgi 
ar dzimumu līdztiesības aspekta 
veicināšanu un dzimumu aspekta 
integrēšanas un ievērošanas budžeta 
plānošanā principiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 419
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Īstenošanas partneri sniedz 
vajadzīgo informāciju, kas ļauj izsekot 
investīcijām, kuras sekmē Savienības 
mērķu īstenošanu klimata un vides jomā, 
pamatojoties uz norādījumiem, kas 
Komisijai ir jāizstrādā.

5. Īstenošanas partneri sniedz 
vajadzīgo informāciju, kas ļauj izsekot 
investīcijām, kuras sekmē Savienības 
mērķu īstenošanu vides jomā, pamatojoties 
uz norādījumiem, kas Komisijai ir 
jāizstrādā.

Or. en

Grozījums Nr. 420
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šīs regulas 7. panta 4. punkta 
vajadzībām Eiropas Komisijas izstrādāto 
ilgtspējas vadlīniju pamatā ir kritēriji, kas 
noteikti Taksonomijas regulā, un tās 
pielāgo Eiropas zaļā kursa mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 421
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Īstenošanas partneri nosaka mērķi, 
ka vismaz 60 % investīciju saskaņā ar 
ilgtspējīgas infrastruktūras politikas logu 

6. Īstenošanas partneri nosaka mērķi, 
ka vismaz 80 % investīciju saskaņā ar 
ilgtspējīgas infrastruktūras politikas logu 
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veicina Savienības mērķu īstenošanu 
klimata un vides jomā.

un vismaz 65 % investīciju saskaņā ar 
Eiropas stratēģisko investīciju politikas 
logu veicina Savienības mērķu īstenošanu 
klimata un vides jomā. Vismaz 30 % 
investīciju saskaņā ar ilgtspējīgas 
infrastruktūras politikas logu veicina ES 
Biodaudzveidības stratēģijas 2030. gadam 
mērķa un mērķrādītāju sasniegšanu. 
Paredzot finansējumu minētajiem 
izdevumu mērķiem, ņem vērā tikai tos 
projektus, kas atbilst attiecīgajiem 
tehniskās izvērtēšanas kritērijiem, kas 
noteikti saskaņā ar Regulu (ES) 
2020/852.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma un it īpaši tā otrās daļas nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti 
ar teksta iekšējo loģiku un ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 422
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Īstenošanas partneri nosaka mērķi, 
ka 100 % investīciju saskaņā ar ilgtspējīgas 
infrastruktūras politikas logu un vismaz 
60 % investīciju saskaņā ar Eiropas 
stratēģisko investīciju politikas logu 
veicina Savienības mērķu īstenošanu 
klimata un vides jomā atbilstīgi ES 
taksonomijai un principam "nenodarīt 
būtisku kaitējumu".

Or. en

Grozījums Nr. 423
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt
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Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Īstenošanas partneri nosaka mērķi, 
ka vismaz 50 % investīciju saskaņā ar 
ilgtspējīgas infrastruktūras politikas logu 
veicina Savienības mērķu īstenošanu 
klimata un vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 424
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 425
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Fonda InvestEU ieguldījumam 
Savienības mērķu klimata un vides jomā 
sasniegšanā tiek sekots, izmantojot 
kritērijus, kas noteikti Regulā par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai.



AM\1212517LV.docx 289/361 PE657.232v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 426
Enikő Győri

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu, lai 
papildinātu šo regulu ar investīciju 
pamatnostādnēm katram politikas logam. 
Investīciju pamatnostādnes sagatavo ciešā 
dialogā ar EIB grupu un citiem 
potenciālajiem īstenošanas partneriem.

7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu, lai 
papildinātu šo regulu ar investīciju 
pamatnostādnēm katram politikas logam, 
tostarp taisnīgas pārkārtošanās shēmu. 
Investīciju pamatnostādnes sagatavo ciešā 
dialogā ar EIB grupu un citiem 
potenciālajiem īstenošanas partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 427
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu, lai 
papildinātu šo regulu ar investīciju 
pamatnostādnēm katram politikas logam. 
Investīciju pamatnostādnes sagatavo ciešā 
dialogā ar EIB grupu un citiem 
potenciālajiem īstenošanas partneriem.

7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu, lai 
papildinātu šo regulu ar investīciju 
pamatnostādnēm katram politikas logam, 
tostarp taisnīgas pārkārtošanās shēmu. 
Investīciju pamatnostādnes sagatavo ciešā 
dialogā ar EIB grupu un citiem 
potenciālajiem īstenošanas partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 428
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Attiecībā uz finansēšanas un 
investīciju darbībām saskaņā ar stratēģisko 
Eiropas investīciju logu aizsardzības un 
kosmosa nozarēs un kiberdrošības jomā 
investīciju pamatnostādnēs var noteikt 
ierobežojumus intelektuālā īpašuma tiesību 
nodošanai un licencēšanai attiecībā uz 
kritiski svarīgām tehnoloģijām un 
tehnoloģijām, kas ir būtiskas Savienības un 
tās dalībvalstu drošības aizsardzībai.

8. Attiecībā uz finansēšanas un 
investīciju darbībām saskaņā ar stratēģisko 
Eiropas investīciju logu drošības un 
kosmosa nozarēs un kiberdrošības jomā 
investīciju pamatnostādnēs var noteikt 
ierobežojumus intelektuālā īpašuma tiesību 
nodošanai un licencēšanai attiecībā uz 
kritiski svarīgām tehnoloģijām un 
tehnoloģijām, kas ir būtiskas Savienības un 
tās dalībvalstu drošības aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 429
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Summas, kuras dalībvalsts 
piešķīrusi brīvprātīgi saskaņā ar [Regulas 
[KNR] numurs] [10. panta 1. punktu] vai 
[Regulas [KLP Stratēģiskais plāns] 
numurs] [75. panta 1. punktu], izmanto, lai 
veidotu uzkrājumus ES garantijas daļai 
dalībvalsts nodalījumā, kas sedz 
finansēšanas un investīciju darbības 
attiecīgajā dalībvalstī vai iespējamo 
ieguldījumu konsultāciju centrā InvestEU 
no fondiem, uz kuriem attiecas dalītā 
pārvaldība. Minētās summas izmanto, lai 
palīdzētu sasniegt politikas mērķus, kas 
noteikti Regulas [KNR] numurs] 7. pantā 
minētajā partnerības nolīgumā, 
programmās vai KLP stratēģiskajā plānā, 
ar ko palīdz realizēt InvestEU.

1. Summas, kuras dalībvalsts 
piešķīrusi brīvprātīgi saskaņā ar [Regulas 
[KNR] numurs] [10. panta 1. punktu] vai 
[Regulas [KLP Stratēģiskais plāns] 
numurs] [75. panta 1. punktu], vai atbilstīgi 
attiecīgo pasākumu īstenošanai, kas 
noteikti atveseļošanas un noturības 
plānos saskaņā ar regulu [Atveseļošanas 
un noturības mehānisms], izmanto, lai 
veidotu uzkrājumus ES garantijas daļai 
dalībvalsts nodalījumā, kas sedz 
finansēšanas un investīciju darbības 
attiecīgajā dalībvalstī vai iespējamo 
ieguldījumu konsultāciju centrā InvestEU 
no fondiem, uz kuriem attiecas dalītā 
pārvaldība, vai no papildu ieguldījumiem 
atbilstīgi attiecīgo pasākumu īstenošanai, 
kas noteikti atveseļošanas un noturības 
plānos saskaņā ar Atveseļošanas un 
noturības mehānismu. Minētās summas 
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izmanto, lai palīdzētu sasniegt politikas 
mērķus, kas noteikti Regulas [KNR] 
numurs] 7. pantā minētajā partnerības 
nolīgumā, programmās vai KLP 
stratēģiskajā plānā, ar ko palīdz realizēt 
InvestEU.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu dalībvalstu 
nodalījumiem, tas jāparedz dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānos atbilstīgi 
Atveseļošanas un noturības mehānisma regulas mērķiem.

Grozījums Nr. 430
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts un Komisija noslēdz iemaksu 
nolīgumu vai izdara tajā grozījumus četru 
mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu apstiprināt partnerības 
nolīgumu saskaņā ar Regulas [KNR] 
9. panta 4. punktu vai KLP stratēģisko 
plānu saskaņā ar Regulu [KLP], vai 
vienlaikus ar Komisijas lēmumu, ar ko 
groza programmu saskaņā ar Regulas 
[KNR] 10. pantu vai KLP stratēģisko plānu 
saskaņā ar Regulas [KLP] 107. pantu.

Dalībvalsts un Komisija noslēdz iemaksu 
nolīgumu vai izdara tajā grozījumus divu 
mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu apstiprināt partnerības 
nolīgumu saskaņā ar Regulas [KNR] 
9. panta 4. punktu vai KLP stratēģisko 
plānu saskaņā ar Regulu [KLP], vai 
vienlaikus ar Komisijas lēmumu, ar ko 
groza programmu saskaņā ar Regulas 
[KNR] 10. pantu vai KLP stratēģisko plānu 
saskaņā ar Regulas [KLP] 107. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 431
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Atkāpjoties no Finanšu regulas 211. panta 
1. punkta, ES garantijas uzkrājumu likmi 
dalībvalsts nodalījumā nosaka 40 % 
apjomā, un katrā iemaksu nolīgumā to 
var koriģēt uz leju vai uz augšu, lai ņemtu 
vērā riskus, kas ir saistīti ar finanšu 
produktiem, kurus paredzēts izmantot.

Pilnībā ievēro Finanšu regulas 211. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 432
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Atkāpjoties no Finanšu regulas 
213. panta 4. punkta, pēc veidošanās 
posma, kas minēts 3. punkta 
a) apakšpunktā, uzkrājumi nerada gada 
papildinājumus laikā, kad ir pieejama 
minētā ES garantijas daļa no dalībvalsts 
nodalījuma.

b) Pilnībā ievēro Finanšu regulas 
213. panta 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 434
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) maksātspējas atbalsta logā;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
priekšlikumā par budžeta līdzekļiem, kas ar to saistīti pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.

Grozījums Nr. 435
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EIB grupai piešķir 75 % no ES 
garantijas saskaņā ar ES nodalījumu, kā 
minēts 4. panta 1. punkta pirmajā daļā, 
56 365 380 000 EUR apmērā. EIB grupa 
sniedz kopējo finansiālo ieguldījumu 
9 418 270 000 EUR apmērā. Šo iemaksu 
nodrošina tādā veidā un formā, kas veicina 
fonda InvestEU īstenošanu un 14. panta 
2. punktā izklāstīto mērķu sasniegšanu.

4. EIB grupai piešķir 70 % no ES 
garantijas saskaņā ar ES nodalījumu, kā 
minēts 4. panta 1. punkta pirmajā daļā, 
52 607 702 000 EUR apmērā. EIB grupa 
sniedz kopējo finansiālo ieguldījumu 
9 418 270 000 EUR apmērā. Šo iemaksu 
nodrošina tādā veidā un formā, kas veicina 
fonda InvestEU īstenošanu un 14. panta 
2. punktā izklāstīto mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atlikušos 25 % ES garantijas ES 
nodalījumā piešķir citiem īstenošanas 

5. Atlikušos 30 % ES garantijas ES 
nodalījumā piešķir citiem īstenošanas 
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partneriem, kas arī veic finanšu iemaksu, 
kuras apjomu nosaka garantijas nolīgumos.

partneriem, kas arī veic finanšu iemaksu, 
kuras apjomu nosaka garantijas nolīgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
12. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja, atbildot uz uzaicinājumu izteikt 
ieinteresētību, citi īstenošanas partneri 
izrāda aktīvu interesi, kas pārsniedz 
atlikušos 30 % no ES garantijas, Komisija 
var pārdalīt resursus, lai piešķirtu 
garantiju šiem īstenošanas partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 438
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. 4. panta 2. punkta pirmajā un otrajā 
daļā minēto ES garantijas atbalstu piešķir 
saskaņā ar Regulas [EURI] 4. panta 
6. punktā izklāstītajiem nosacījumiem. 
Citos gadījumos ES garantijas atbalstu var 
piešķirt finansēšanas un ieguldījumu 
darbībām, uz kurām attiecas šī regula, 
ieguldījumu laikposmam, kas beidzas 
2027. gada 31. decembrī.

7. 4. panta 2. punkta pirmajā un otrajā 
daļā minēto ES garantijas atbalstu piešķir 
ar nosacījumu, ka Komisija Regulas 
[EURI] 4. panta 6. punktā noteiktajā 
termiņā ar īstenošanas partneri ir 
noslēgusi garantijas nolīgumu. Citos 
gadījumos ES garantijas atbalstu var 
piešķirt finansēšanas un ieguldījumu 
darbībām, uz kurām attiecas šī regula, 
ieguldījumu laikposmam, kas beidzas 
2027. gada 31. decembrī.

Or. en
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Grozījums Nr. 439
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumus starp īstenošanas partneri un 
galasaņēmēju vai finanšu starpnieku, vai 
citu subjektu, kas minēts 15. panta 1. 
punkta a) apakšpunktā, saskaņā ar ES 
garantiju, kas minēta 4. panta 2. punkta 
pirmajā un otrajā daļā, paraksta viena 
gada laikā pēc tam, kad īstenošanas 
partneris ir apstiprinājis attiecīgo 
finansēšanas vai investīciju darbību. Citos 
gadījumos līgumus starp īstenošanas 
partneri un galasaņēmēju vai finanšu 
starpnieku vai jebkuru citu subjektu, kas 
minēts 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
paraksta līdz 2028. gada 31. decembrim.

Līgumus starp īstenošanas partneri un 
galasaņēmēju vai finanšu starpnieku vai 
jebkuru citu subjektu, kas minēts 15. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, paraksta līdz 
2028. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a atbilst pamatnostādnēm par 
dzimumu līdztiesību, dzimumu aspekta 
ievērošanu budžeta plānošanā un 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 441
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Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a atbilst ES taksonomijai un 
principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu";

Or. en

Grozījums Nr. 442
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus projektiem, kas atrodas 
Savienībā vai ar dalībvalsti saistītā aizjūras 
zemē vai teritorijā, kā noteikts LESD 
II pielikumā, fonds InvestEU var atbalstīt 
šādus projektus un darbības, izmantojot 
finansēšanas un investīciju darbības citos 
logos, kas nav Eiropas stratēģisko 
investīciju logs:

2. Papildus projektiem, kas atrodas 
Savienībā vai ar dalībvalsti saistītā aizjūras 
zemē vai teritorijā, kā noteikts LESD 
II pielikumā, fonds InvestEU var atbalstīt 
šādus projektus un darbības, izmantojot 
finansēšanas un investīciju darbības citos 
logos, kas nav Eiropas stratēģisko 
investīciju un maksātspējas atbalsta 
instrumenta logs:

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
priekšlikumā par budžeta līdzekļiem, kas ar to saistīti pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.

Grozījums Nr. 443
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projektus ar subjektiem, kuri 
atrodas vai veic uzņēmējdarbību vienā vai 
vairākās dalībvalstīs, un kas attiecas uz 
vienu vai vairākām trešām valstīm, tostarp 
valstīm, kas pievienojas, kandidātvalstīm 
un potenciālām kandidātvalstīm, valstīm, 
uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību 
politika, Eiropas Ekonomikas zona vai 
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija, 
aizjūras zemi vai teritoriju, kā noteikts 
LESD II pielikumā, vai asociēto trešo 
valsti, neatkarīgi no tā, vai minētajās 
trešās valstīs vai aizjūras zemēs vai 
teritorijās partneris ir vai tāda nav;

a) projektus ar subjektiem, kuri 
atrodas vai veic uzņēmējdarbību vienā vai 
vairākās dalībvalstīs vai aizjūras zemē vai 
teritorijā, kā noteikts LESD II pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 444
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) finansēšanas un investīciju 
darbības 5. pantā minētajās valstīs, kas ir 
veikušas iemaksu konkrētā finanšu 
produktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 445
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Fonds InvestEU var atbalstīt 3. Fonds InvestEU atbalsta tikai 
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finansēšanas un investīciju darbības, kas 
sniedz finansējumu galasaņēmējiem, kuri ir 
juridiskas personas, kas veic 
uzņēmējdarbību kādā no šīm valstīm vai 
teritorijām:

finansēšanas un investīciju darbības, kas 
sniedz finansējumu galasaņēmējiem, kuri ir 
juridiskas personas, kas veic 
uzņēmējdarbību kādā no dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 446
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) programmas InvestEU asociētā 
trešā valsts saskaņā ar 5. pantu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 447
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecīgā gadījumā – 2. punkta 
a) apakšpunktā minēta trešā valsts;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) citas trešās valstis, ja nepieciešams 
finansēt projektu kādā valstī vai teritorijā, 
kas minēta a), b) vai c) apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 449
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no pirmās daļas saskaņā ar 
stratēģisko Eiropas investīciju logu 
galasaņēmēji un starpnieki ir juridiskas 
personas, kas atbilst prasībām, kuras 
noteiktas 7. panta 1. punkta e) 
apakšpunkta ievadteikumā un otrajā daļā, 
un saskaņā ar tā trešo daļu.

Neatkarīgi no pirmās daļas uzņēmumi var 
saņemt InvestEU atbalstu tikai ar 
nosacījumu, ka tie garantijas periodā 
neveic dividenžu maksājumus un 
neobligātus kuponu maksājumus, kā arī 
neatpērk akcijas.

Šie uzņēmumi arī nodrošina, ka tā 
uzņēmuma, kas saņem InvestEU atbalstu, 
jebkura vadības locekļa atalgojums 
nepārsniedz tā atalgojuma fiksēto daļu 
2019. gada 31. decembrī. Personai, kura 
kļūst par vadības locekli šā atbalsta 
piešķiršanas brīdī vai pēc tam, 
piemērojamais limits ir jebkura vadības 
locekļa zemākais fiksētais atalgojums 
2019. gada 31. decembrī. Nekādā 
gadījumā nevajadzētu izmaksāt prēmijas 
vai citus atalgojuma mainīgos vai 
salīdzināmos komponentus.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Enikő Győri

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Investīcijas, kas saņem atbalstu no 
Taisnīgas pārkārtošanās fonda vai 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
publiskā sektora aizdevumu mehānisma, 
var saņemt finansējumu saskaņā ar 
7. panta 1.a punktu, ja atbalsts no 
minētajiem mehānismiem nepārsniedz 
50 % no kopējām investīcijām.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi veidot Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma trīs pīlāru sinerģiju. Atzīstot Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda un trešā pīlāra projektus par tādiem, kas var saņemt JTS finansējumu, 
var tikt palielināta taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietekme taisnīgas pārkārtošanās 
reģionos, jo tie ar JTS palīdzību varētu minētos mehānismus izmantot, lai piesaistītu 
finansējumu.

Grozījums Nr. 451
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 2. un 3. punktu, tikai uzņēmumi, 
kas veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī 
un darbojas Savienībā, var saņemt 
atbalstu kā finansēšanas un investīciju 
darbības no maksātspējas atbalsta loga.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
priekšlikumā par budžeta līdzekļiem, kas ar to saistīti pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.

Grozījums Nr. 452
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes
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Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizdevumi, garantijas, 
pretgarantijas, kapitāla tirgus instrumenti, 
jebkura cita veida finansējums vai 
kredītkvalitātes uzlabojums, tostarp 
pakārtotais parāds, investīcijas kapitālā vai 
kvazikapitālā, ko tieši vai netieši sniedz, 
izmantojot finanšu starpniekus, fondus, 
investīciju platformas vai citas metodes, lai 
novirzītu tos galasaņēmējiem;

a) aizdevumi, garantijas, 
pretgarantijas, kapitāla tirgus instrumenti, 
jebkura cita veida finansējums vai 
kredītkvalitātes uzlabojums, tostarp hibrīdi 
parāda instrumenti, pakārtotais parāds, 
investīcijas kapitālā, konvertējamā 
kapitālā vai kvazikapitālā, ko tieši vai 
netieši sniedz, izmantojot finanšu 
starpniekus, fondus, investīciju platformas 
vai citas metodes, lai novirzītu tos 
galasaņēmējiem;

Or. en

Pamatojums

Lai gan šī teksta daļa jau ir saskaņota ar Padomi, šis grozījums parāda referentu pieeju 
attiecībā uz maksātspējas atbalsta tiesību aktu.

Grozījums Nr. 453
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizdevumi, garantijas, 
pretgarantijas, kapitāla tirgus instrumenti, 
jebkura cita veida finansējums vai 
kredītkvalitātes uzlabojums, tostarp 
pakārtotais parāds, investīcijas kapitālā 
vai kvazikapitālā, ko tieši vai netieši 
sniedz, izmantojot finanšu starpniekus, 
fondus, investīciju platformas vai citas 
metodes, lai novirzītu tos galasaņēmējiem;

a) aizdevumi, garantijas, 
pretgarantijas, investīcijas kapitālā, ko tieši 
vai netieši sniedz, izmantojot finanšu 
starpniekus, fondus, investīciju platformas 
vai citas metodes, lai novirzītu tos 
galasaņēmējiem; parāda shēmas un 
kvazikapitāls tiek izslēgti no regulējuma 
un aizliegti;

Or. en
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Grozījums Nr. 454
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbilstīgo instrumentu no 
maksātspējas atbalsta loga lietošanas 
rezultāts ir kapitāla vai kvazikapitāla 
nodrošināšana 3. panta 2. punkta 
f) apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
priekšlikumā par budžeta līdzekļiem, kas ar to saistīti pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.

Grozījums Nr. 455
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Starpnieki maksātspējas atbalsta 
loga ietvaros veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstī un darbojas Savienībā. Valde 
nosaka visas nepieciešamās prasības 
attiecībā uz starpnieku (fondu, īpašam 
nolūkam dibinātu sabiedrību un citu 
mehānismu) kontroli, ņemot vērā visus 
piemērojamos sabiedriskās kārtības vai 
drošības apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
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priekšlikumā par budžeta līdzekļiem, kas ar to saistīti pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.

Grozījums Nr. 456
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) parāda produktus, kas minēti 
15. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

svītrots

i) pamatsummu un visus procentus un 
summas, kas pienākas īstenošanas 
partnerim, bet ko tas saskaņā ar 
finansēšanas darbību noteikumiem nav 
saņēmis līdz saistību nepildīšanas 
gadījumam;
ii) pārstrukturēšanas zaudējumus;
iii) zaudējumus, kas rodas no valūtu, kas 
nav euro, svārstībām tirgos, kuros 
ilgtermiņa riska ierobežošanas iespējas ir 
limitētas;

Or. en

Grozījums Nr. 457
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) investīcijas kapitālā vai 
kvazikapitālā, kas minētas 15. panta 
1. punkta a) apakšpunktā: investētās 
summas un saistītās finansēšanas izmaksas 
un zaudējumus, kas rodas no valūtu, kas 
nav euro, svārstībām;

b) investīcijas kapitālā, kas minētas 
15. panta 1. punkta a) apakšpunktā: 
investētās summas un saistītās finansēšanas 
izmaksas un zaudējumus, kas rodas no 
valūtu, kas nav euro, svārstībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 458
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas a) apakšpunkta i) punkta 
vajadzībām attiecībā uz pakārtoto parādu 
par saistību neizpildes gadījumu uzskata 
maksājuma atlikšanu, samazināšanu vai 
izbeigšanas pieprasīšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 459
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisiju un valdi, kas izveidota 
saskaņā ar 20. pantu, konsultē konsultatīva 
padome.

1. Komisiju un valdi, kas izveidota 
saskaņā ar 20. pantu, konsultē konsultatīva 
padome, ko veido dalībnieki, kuri piedalās 
bez atlīdzības.

Or. it

Grozījums Nr. 460
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konsultatīvā padome cenšas 
nodrošināt dzimumu līdzsvaru, un tās 

2. Konsultatīvā padome nodrošina 
minimālu dzimumu līdzsvaru, un tās 
sastāvā vismaz 40 % locekļu ir 
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sastāvā ir: nepietiekami pārstāvēta dzimuma 
personas, kā arī:

Or. en

Grozījums Nr. 461
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konsultatīvā padome cenšas 
nodrošināt dzimumu līdzsvaru, un tās 
sastāvā ir:

2. Konsultatīvā padome nodrošina 
dzimumu līdzsvaru, un tās sastāvā ir:

Or. en

Grozījums Nr. 462
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Eiropas Komisija var iecelt 
Eiropas sociālo partneru, kas pārstāv 
darbaspēku, pārstāvi bez balsstiesībām, 
pamatojoties uz priekšlikumu, ko iepriekš 
iesniegusi organizācija, kuras pārstāvis ir 
Konsultatīvajā padomē;

Or. en

Grozījums Nr. 463
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – 1. daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Komisija var iecelt Eiropas 
sociālo partneru, kas pārstāv darbaspēku, 
pārstāvi bez balsstiesībām, pamatojoties 
uz priekšlikumu, ko iesniegusi 
organizācija, kuras pārstāvis ir 
Konsultatīvajā padomē.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
19. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Konsultatīvās padomes sanāksmju 
detalizētos protokolus publisko pēc 
iespējas ātri pēc tam, kad konsultatīvā 
padome tos ir apstiprinājusi.

8. Konsultatīvās padomes sanāksmju 
detalizētos protokolus publisko uzreiz pēc 
tam, kad konsultatīvā padome tos ir 
apstiprinājusi.

Or. it

Grozījums Nr. 465
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmai InvestEU izveido 
valdi. Tajā ir četri Komisijas pārstāvji, trīs 
EIB grupas pārstāvji un divi citu 
īstenošanas partneru, kas nav EIB grupa, 
pārstāvji un viens eksperts, kuru par locekli 
bez balsstiesībām ir iecēlis Eiropas 
Parlaments. Eksperts, kuru Eiropas 
Parlaments ir iecēlis par locekli bez 

1. Programmai InvestEU izveido 
valdi. Tajā ir četri Komisijas pārstāvji, trīs 
EIB grupas pārstāvji un divi citu 
īstenošanas partneru, kas nav EIB grupa, 
pārstāvji un viens eksperts, kuru par locekli 
bez balsstiesībām ir iecēlis Eiropas 
Parlaments, turklāt tiek nodrošināts, ka 
valdes sastāvs kopumā ir dzimumu ziņā 
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balsstiesībām, neprasa un nepieņem 
norādījumus ne no Savienības iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām, ne no 
dalībvalstu valdībām, ne arī no citām 
publiskā vai privātā sektora struktūrām un 
darbojas pilnīgi neatkarīgi. Savus 
pienākumus šis eksperts pilda objektīvi un 
fonda InvestEU interesēs.

līdzsvarots. Eksperts, kuru Eiropas 
Parlaments ir iecēlis par locekli bez 
balsstiesībām, neprasa un nepieņem 
norādījumus ne no Savienības iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām, ne no 
dalībvalstu valdībām, ne arī no citām 
publiskā vai privātā sektora struktūrām un 
darbojas pilnīgi neatkarīgi. Savus 
pienākumus šis eksperts pilda objektīvi un 
fonda InvestEU interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sniedz īstenošanas partneru 
stratēģiskās un darbības norādes, tostarp 
norādes par finanšu produktu izstrādi un 
citām darbības politikas nostādnēm un 
procedūrām attiecībā uz fonda InvestEU 
darbību;

a) pēc regulāras apspriešanās ar 
konsultatīvās padomes dalībvalstu 
pārstāvjiem atsevišķā formātā, kas minēts 
19. panta 6. punktā, sniedz īstenošanas 
partneru stratēģiskās un darbības norādes, 
tostarp norādes par finanšu produktu 
izstrādi un citām darbības politikas 
nostādnēm un procedūrām attiecībā uz 
fonda InvestEU darbību;

Or. it

Grozījums Nr. 467
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) pieņem I pielikuma 6. punkta 
d) apakšpunktā minētos norādījumus;
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Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
priekšlikumā par budžeta līdzekļiem, kas ar to saistīti pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.

Grozījums Nr. 468
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ierosinātās finansēšanas un 
investīciju darbības aprakstu;

a) ierosinātās finansēšanas un 
investīciju darbības aprakstu, kā arī 
aprakstu par tās atbilstību ES 
taksonomijai un principam "nenodarīt 
būtisku kaitējumu";

Or. en

Grozījums Nr. 469
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kā ierosinātā darbība veicina ES 
politikas mērķu sasniegšanu;

b) kā ierosinātā darbība veicina ES 
politikas mērķu sasniegšanu, it īpaši 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti, 
pamatojoties uz noteiktā termiņā 
sasniedzamiem un zinātnē balstītiem 
mērķiem, zaļo kursu un citiem ilgtspējas 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 470
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Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) investīcijas ietekmi; f) investīcijas ekonomisko, sociālo, 
reģionālo un vidisko ietekmi ar īpašu 
atsauci uz darbvietu radīšanu un 
ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 471
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) investīcijas ietekmi; f) investīcijas ietekmi ar īpašu 
atsauci uz darbvietu radīšanu un 
ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 472
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) investīcijas ietekmi; f) investīcijas ietekmi, tostarp uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 473
Sirpa Pietikäinen
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Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) ilgtspējas rādītājus, kas noteikti 
Regulā par informācijas sniegšanu par 
ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 474
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu, lai 
papildinātu šo regulu, nosakot rezultātu 
pārskata papildu elementus, tostarp 
detalizētus noteikumus attiecībā uz 
rezultātu pārskatu, kas jāizmanto 
īstenošanas partneriem.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 475
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic pārbaudi, lai 
pārliecinātos, vai īstenošanas partneru, kas 
nav EIB, ierosinātās finansēšanas un 
investīciju darbības atbilst Savienības 
tiesību aktiem un politikai.

1. Komisija veic pārbaudi, lai 
pārliecinātos, vai īstenošanas partneru, kas 
nav EIB, ierosinātās finansēšanas un 
investīciju darbības atbilst Savienības 
tiesību aktiem un politikai, tostarp 
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dzimumu līdztiesības principam.

Or. en

Grozījums Nr. 476
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nodrošina 7. panta 6. punktā 
noteikto izdevumu mērķu klimata un vides 
jomā sasniegšanu ilgtspējīgas 
infrastruktūras politikas logā un Eiropas 
stratēģisko investīciju politikas logā;

Or. en

Grozījums Nr. 477
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) apspriežas ar visām 
ieinteresētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 478
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 3. daļa – i apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) lai nodrošinātu dzimumu 
līdzsvaru, Investīciju komiteja apņemas 
pieņemt stratēģiju un procedūras, lai 
nodrošinātu dzimumu ziņā līdzsvarotu 
komitejas sastāvu;

Or. en

Grozījums Nr. 479
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divreiz gadā Investīciju komiteja Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz visu 
Investīcijas komitejas pēdējos sešos 
mēnešos izdarīto secinājumu sarakstu, kā 
arī publicētos rezultātu pārskatus, kuri uz 
tiem attiecas. Iesniegtajā informācijā 
iekļauj visus lēmumus, ar ko noraida ES 
garantijas izmantošanu, un uz to attiecas 
stingras konfidencialitātes prasības.

Divreiz gadā Investīciju komiteja Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz visu 
Investīcijas komitejas pēdējos sešos 
mēnešos izdarīto secinājumu sarakstu, kā 
arī publicētos rezultātu pārskatus, kuri uz 
tiem attiecas. Iesniegtajā informācijā 
iekļauj visus lēmumus, ar ko noraida ES 
garantijas izmantošanu, un informāciju par 
progresu virzībā uz 7. panta 6. punktā 
noteiktajiem izdevumu mērķiem klimata 
un vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Investīciju komitejas uzdevums no 
tās izveides dienas ir arī apstiprināt ES 
garantijas izmantošanu saskaņā ar Regulu 

8. Investīciju komitejas uzdevums no 
tās izveides dienas ir arī apstiprināt ES 
garantijas izmantošanu saskaņā ar Regulu 
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(ES) 2015/1017 atlikušajam ieguldījumu 
laikposmam atbilstoši minētajai regulai. To 
novērtē saskaņā ar minētajā regulā 
noteiktajiem kritērijiem. Šos priekšlikumus 
izvērtē par ilgtspējīgas infrastruktūras 
sadaļu un stratēģisko Eiropas investīciju 
sadaļu atbildīgie Investīciju komitejas 
sastāvi. Šādiem priekšlikumiem 
nepiemēro 22. pantu.

(ES) 2015/1017 atlikušajam ieguldījumu 
laikposmam atbilstoši minētajai regulai. To 
novērtē saskaņā ar minētajā regulā 
noteiktajiem kritērijiem. Šos priekšlikumus 
izvērtē par ilgtspējīgas infrastruktūras 
sadaļu un stratēģisko Eiropas investīciju 
sadaļu atbildīgie Investīciju komitejas 
sastāvi. Visas struktūras, kas piedalās 
lēmumu pieņemšanā un projektu atlasē, 
rīkojas saskaņā ar pārredzamības, 
pārskatatbildības un ieinteresēto personu, 
tostarp pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, garantētas līdzdalības 
principiem. Tajās vajadzētu būt 
neatkarīgiem ekspertiem ar dažādu 
tehnisko kvalifikāciju, tostarp ekspertiem 
klimata jomā, un tām jācenšas panākt 
dzimumu līdzsvaru. Informāciju par 
projektiem, atlases procedūru un lēmumu 
pieņemšanu publicē, vienlaikus ievērojot 
komercinformācijas sensitivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido InvestEU 
konsultāciju centru. InvestEU konsultāciju 
centrs sniedz konsultatīvu atbalstu 
ieguldījumu projektu identifikācijā, 
sagatavošanā, izstrādē, strukturēšanā, 
iepirkumu procedūru rīkošanā un 
īstenošanā un stiprina projektu virzītāju un 
finanšu starpnieku spējas īstenot 
finansēšanas un ieguldījumu darbības. Šāds 
atbalsts var attiekties uz jebkuru projekta 
dzīves cikla vai atbalstīta subjekta 
finansējuma posmu.

1. Komisija izveido InvestEU 
konsultāciju centru. InvestEU konsultāciju 
centrs sniedz konsultatīvu atbalstu 
ieguldījumu projektu identifikācijā, 
sagatavošanā, izstrādē, strukturēšanā, 
iepirkumu procedūru rīkošanā un 
īstenošanā un stiprina projektu virzītāju un 
finanšu starpnieku spējas īstenot 
finansēšanas un ieguldījumu darbības. Šāds 
atbalsts var attiekties uz jebkuru projekta 
dzīves cikla vai atbalstīta subjekta 
finansējuma posmu. Tiek paredzēts 
izveidot īpašu daudzvalodu tīmekļa vietni, 
kurā sniedz atbalstu un informāciju.
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Or. en

Grozījums Nr. 482
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izglītībai un apmācībai ir būtiska 
nozīme ikvienā ilgtspējīgas atveseļošanas 
procesā ES līmenī, taču šī nozare smagi 
cietusi Covid-19 pandēmijas dēļ. 
Programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
nostiprināt šīs nozares ilgtermiņa 
konkurētspēju, atbalstot darbības 
ilgtspējīgas, inovatīvas un digitalizētas 
izglītības un mācību veicināšanai. Būtu 
jāparedz īpašs atbalsts nozares MVU un 
organizācijām, kam nepieciešams 
finansējums darbības turpināšanai un 
attīstībai.

Or. en

Grozījums Nr. 483
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecīgā gadījumā palīdz projektu 
virzītājiem projektu izstrādē, lai tie atbilstu 
3. un 7. pantā noteiktajiem mērķiem un 
13. pantā noteiktajiem atbalsttiesīguma 
kritērijiem, un veicina svarīgu projektu 
visas Eiropas interesēs un agregatoru 
attīstīšanu maziem projektiem, tostarp ar šā 
punkta f) apakšpunktā minēto investīciju 
platformu starpniecību, ar noteikumu, ka 
šāda palīdzība neskar Investīciju komitejas 

c) attiecīgā gadījumā palīdz projektu 
virzītājiem, it īpaši vietējām pašvaldībām 
un kopienām, projektu izstrādē, lai tie 
atbilstu 3. un 7. pantā noteiktajiem 
mērķiem un 13. pantā noteiktajiem 
atbalsttiesīguma kritērijiem, un veicina 
svarīgu projektu visas Eiropas interesēs 
attīstīšanu atbilstīgi Savienības klimata un 
vides mērķiem, pievēršot īpašu vērību 
Regulai par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 
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secinājumus par ES garantijas segumu 
šādiem projektiem;

ieguldījumu veicināšanai, un uzlabotu 
pārredzamību to īstenošanā, kā arī 
veicina agregatoru attīstīšanu maziem 
projektiem, tostarp ar šā punkta 
f) apakšpunktā minēto investīciju 
platformu starpniecību, ar noteikumu, ka 
šāda palīdzība neskar Investīciju komitejas 
secinājumus par ES garantijas segumu 
šādiem projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 484
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecīgā gadījumā palīdz projektu 
virzītājiem projektu izstrādē, lai tie atbilstu 
3. un 7. pantā noteiktajiem mērķiem un 
13. pantā noteiktajiem atbalsttiesīguma 
kritērijiem, un veicina svarīgu projektu 
visas Eiropas interesēs un agregatoru 
attīstīšanu maziem projektiem, tostarp ar šā 
punkta f) apakšpunktā minēto investīciju 
platformu starpniecību, ar noteikumu, ka 
šāda palīdzība neskar Investīciju komitejas 
secinājumus par ES garantijas segumu 
šādiem projektiem;

c) attiecīgā gadījumā palīdz projektu 
virzītājiem projektu izstrādē, lai tie atbilstu 
3. un 7. pantā noteiktajiem mērķiem un 
13. pantā noteiktajiem atbalsttiesīguma 
kritērijiem, un veicina svarīgu projektu 
visas Eiropas interesēs attīstīšanu un 
sekmē taisnīgu pārkārtošanos uz 
mazoglekļa ekonomiku visvairāk skartajos 
reģionos, kā arī veicina agregatoru 
attīstīšanu maziem projektiem, tostarp ar šā 
punkta f) apakšpunktā minēto investīciju 
platformu starpniecību, ar noteikumu, ka 
šāda palīdzība neskar Investīciju komitejas 
secinājumus par ES garantijas segumu 
šādiem projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 485
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) veicina sadarbības platformu 
izveidi datu, zinātības un paraugprakses 
vienādranga apmaiņai, lai atbalstītu 
projektu plūsmu un nozaru attīstību;

e) veicina sadarbības platformu 
izveidi datu, zinātības un paraugprakses 
vienādranga apmaiņai, lai atbalstītu 
projektu plūsmu un nozaru attīstību, kā arī 
veicina vietējā līmeņa projektu 
inkubatoru izveidi, apvienojot inovatorus, 
projektu attīstītājus un finansētājus;

Or. en

Grozījums Nr. 486
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) atbalsta spēju veidošanas 
pasākumus nolūkā attīstīt organizatoriskās 
spējas, prasmes un procesus un paātrināt 
organizāciju gatavību veikt ieguldījumus, 
lai projektu virzītāji un publiskā sektora 
iestādes izveidotu ieguldījumu projektu 
plūsmas, izstrādātu finansēšanas 
mehānismus un investīciju platformas un 
pārvaldītu projektus un lai finanšu 
starpnieki īstenotu finansēšanas un 
ieguldījumu darbības to subjektu labā, kuri 
saskaras ar grūtībām piekļūt finansējumam, 
tostarp sniedzot atbalstu riska novērtēšanas 
spēju vai nozarei specifisku zināšanu 
pilnveidošanā;

h) atbalsta spēju veidošanas 
pasākumus nolūkā attīstīt organizatoriskās 
spējas, prasmes un procesus un paātrināt 
organizāciju gatavību veikt ieguldījumus, 
lai projektu virzītāji un publiskā sektora 
iestādes izveidotu ieguldījumu projektu 
plūsmas, izstrādātu finansēšanas 
mehānismus un investīciju platformas un 
pārvaldītu projektus un lai finanšu 
starpnieki īstenotu finansēšanas un 
ieguldījumu darbības to subjektu labā, kuri 
saskaras ar grūtībām piekļūt finansējumam, 
tostarp sniedzot atbalstu riska novērtēšanas 
spēju vai nozarei specifisku zināšanu 
pilnveidošanā; veido vietējā un reģionālā 
līmeņa projektu inkubatorus, apvienojot 
inovatorus, projektu attīstītājus un 
finansētājus un palīdzot panākt projektu 
atbilstību finansējuma saņemšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 487
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques
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Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) sniedz atbalstu finansēšanas un 
investīciju darbībām, kas veiktas 
maksātspējas atbalsta logā;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
priekšlikumā par budžeta līdzekļiem, kas ar to saistīti pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.

Grozījums Nr. 488
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ar katru konsultāciju 
partneri noslēdz konsultāciju līgumu par 
vienas vai vairāku konsultāciju iniciatīvu 
īstenošanu. Par pakalpojumiem, kas minēti 
2. punktā, var iekasēt maksu, lai segtu daļu 
no šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām, 
izņemot par pakalpojumiem, kas tiek 
sniegti publiskā sektora projektu 
virzītājiem un bezpeļņas organizācijām un 
attiecīgi pamatotos gadījumos ir bez 
maksas. Maksa, ko par 2. punktā 
minētajiem pakalpojumiem iekasē no 
MVU, nepārsniedz vienu trešo daļu no šo 
pakalpojumu sniegšanas izmaksām.

4. Komisija ar katru konsultāciju 
partneri noslēdz konsultāciju līgumu par 
vienas vai vairāku konsultāciju iniciatīvu 
īstenošanu. Par pakalpojumiem, kas minēti 
2. punktā, var iekasēt maksu, lai segtu daļu 
no šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām, 
izņemot par pakalpojumiem, kas tiek 
sniegti publiskā sektora projektu 
virzītājiem un bezpeļņas organizācijām un 
attiecīgi pamatotos gadījumos ir bez 
maksas. Maksa, ko par 2. punktā 
minētajiem pakalpojumiem iekasē no 
MVU, nepārsniedz vienu ceturto daļu no 
šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām.

Or. it

Grozījums Nr. 489
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Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
24.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a pants
Konsultāciju pakalpojumu un tehniskās 

palīdzības finansēšana
Summa līdz 100 000 000 EUR 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.
Komisija apgūst minēto summu ar tiešu 
pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulas 
62. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 
netiešu pārvaldību saskaņā ar minēta 
punkta c) apakšpunktu.
No pirmajā daļā minētās summas 
80 000 000 EUR veido ārējos piešķirtos 
ieņēmumus saskaņā ar Finanšu regulas 
21. panta 5. punktu, un uz to attiecas 
[ESAI] regulas 4. panta 4. un 8. punkts.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
priekšlikumā par ar to saistītajiem budžeta līdzekļiem pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.
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Grozījums Nr. 490
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes pieprasījuma valdes 
priekšsēdētājs ziņo pieprasītājai iestādei 
par fonda InvestEU darbības rezultātiem, 
tostarp piedaloties uzklausīšanā Eiropas 
Parlamentā.

1. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes pieprasījuma valdes 
priekšsēdētājs ziņo pieprasītājai iestādei 
par fonda InvestEU darbības rezultātiem, 
tostarp piedaloties uzklausīšanā Eiropas 
Parlamentā. Periodiski veiktie novērtējumi 
tiek iesniegti Eiropas Parlamentam un 
darīti pieejami sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes pieprasījuma valdes 
priekšsēdētājs ziņo pieprasītājai iestādei 
par fonda InvestEU darbības rezultātiem, 
tostarp piedaloties uzklausīšanā Eiropas 
Parlamentā.

1. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes pieprasījuma valdes 
priekšsēdētājs un Investīciju komitejas 
priekšsēdētājs ziņo pieprasītājai iestādei 
par fonda InvestEU darbības rezultātiem, 
tostarp piedaloties uzklausīšanā Eiropas 
Parlamentā.

Or. en

Grozījums Nr. 492
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valdes priekšsēdētājs mutiski vai 
rakstiski un ne vēlāk kā piecu nedēļu laikā 
pēc jautājuma saņemšanas dienas atbild uz 
jautājumiem, ko Eiropas Parlaments vai 
Padome uzdod fondam InvestEU.

2. Valdes priekšsēdētājs un 
Investīciju komiteja priekšsēdētājs mutiski 
vai rakstiski un ne vēlāk kā piecu nedēļu 
laikā pēc jautājuma saņemšanas dienas 
atbild uz jautājumiem, ko Eiropas 
Parlaments vai Padome uzdod fondam 
InvestEU.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas III pielikumā ir noteikti 
rādītāji, ar kuriem ziņo par programmas 
virzību ceļā uz 3. pantā izklāstīto vispārīgo 
un konkrēto mērķu sasniegšanu.

1. Regulas III pielikumā ir noteikti 
rādītāji, ar kuriem ziņo par programmas 
virzību ceļā uz 3. pantā izklāstīto vispārīgo 
un konkrēto mērķu sasniegšanu. Tiem būtu 
jāatspoguļo dzimumu ziņā sensitīvi dati 
un jābūt izstrādātiem, ņemot vērā 
dzimumu līdztiesības aspektu, pēc iespējas 
iekļaujot tos ietekmes uz dzimumiem 
novērtējumos. Tādējādi uzraudzība 
novērsīs arī trūkumus feminizētās nozarēs 
un veicinās vienlīdzīgas iespējas un 
vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un 
vīriešiem darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 494
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1. Regulas III pielikumā ir noteikti 
rādītāji, ar kuriem ziņo par programmas 
virzību ceļā uz 3. pantā izklāstīto vispārīgo 
un konkrēto mērķu sasniegšanu.

1. Regulas III pielikumā ir noteikti 
ilgtspējas rādītāji, ar kuriem ziņo par 
programmas InvestEU atbilstību ES 
taksonomijas izvērtēšanas kritērijiem un 
virzību ceļā uz 3. pantā izklāstīto vispārīgo 
un konkrēto mērķu sasniegšanu un it īpaši 
klimatneitralitātes, aprites ekonomikas un 
citu vides mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 495
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības rezultātu ziņošanas 
sistēma nodrošina, ka īstenošanas un 
rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 
savākti efektīvi, lietderīgi, savlaicīgi un 
ļauj pienācīgi uzraudzīt riska un garantiju 
portfeli. Šajā nolūkā īstenošanas 
partneriem, konsultāciju partneriem un 
citiem Savienības līdzekļu saņēmējiem 
attiecīgā gadījumā uzliek samērīgas 
ziņošanas prasības.

2. Darbības rezultātu ziņošanas 
sistēma nodrošina, ka īstenošanas un 
rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 
savākti efektīvi, lietderīgi, savlaicīgi un 
ļauj pienācīgi uzraudzīt riska un garantiju 
portfeli, kā arī novērtēt ietekmi uz 
dzimumiem. Šajā nolūkā īstenošanas 
partneriem, konsultāciju partneriem un 
citiem Savienības līdzekļu saņēmējiem 
attiecīgā gadījumā uzliek samērīgas 
ziņošanas prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 496
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar Finanšu 
regulas 241. un 250. pantu sagatavo 

3. Komisija saskaņā ar Finanšu 
regulas 241. un 250. pantu sagatavo 
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ziņojumus par programmas InvestEU 
īstenošanu. Saskaņā ar Finanšu regulas 
41. panta 5. punktu gada ziņojumā iekļauj 
informāciju par programmas īstenošanas 
līmeni salīdzinājumā ar tās mērķiem un 
darbības rādītājiem. Šajā nolūkā katrs 
īstenošanas partneris katru gadu sniedz 
vajadzīgo informāciju, lai Komisija varētu 
izpildīt savus ziņošanas pienākumus, 
tostarp informāciju par ES garantijas 
darbību.

ziņojumus par programmas InvestEU 
īstenošanu. Saskaņā ar Finanšu regulas 
41. panta 5. punktu gada ziņojumā iekļauj 
informāciju par programmas īstenošanas 
līmeni salīdzinājumā ar tās mērķiem un 
darbības rādītājiem. Šajā nolūkā katrs 
īstenošanas partneris katru gadu sniedz 
vajadzīgo informāciju, lai Komisija varētu 
izpildīt savus ziņošanas pienākumus, 
tostarp informāciju par ES garantijas 
darbību. Ja nepieciešams, gada ziņojums 
tiek pievienots tiesību aktu 
priekšlikumiem par šīs regulas grozīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 497
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
27. pants – 5. punkts – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ja nepieciešams un ja to paredz 
garantijas nolīgums, par darbībām 
maksātspējas atbalsta logā tiek ziņots 
atsevišķi.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
priekšlikumā par budžeta līdzekļiem, kas ar to saistīti pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.

Grozījums Nr. 498
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas InvestEU izvērtēšanu 
veic tā, lai to savlaicīgi ņemtu vērā 
lēmumu pieņemšanas procesā.

1. Programmas InvestEU izvērtēšanā 
ņem vērā projekta vai darbības ietekmi uz 
vidi, pamatojoties uz saskaņotiem 
ilgtspējas kritērijiem, dabas kapitāla 
uzskaiti, aprites cikla izvērtējumu, klimata 
uzraudzības sistēmu un ilgtspējas 
pārbaudēm, turklāt izvērtēšanu veic tā, lai 
to savlaicīgi ņemtu vērā lēmumu 
pieņemšanas procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 499
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

piemērošanu saskaņā ar 7. panta 3. punktu 
un to, ciktāl MVU politikas sadaļā, kas 
minēta 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 
ir pavirzījusies uz priekšu MVU 
prioritizēšana. Ja nepieciešams, 
starpposma ziņojums tiek pievienots 
tiesību aktu priekšlikumiem par šīs 
regulas grozīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 500
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
9. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārredzamība un pamanāmība (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 501
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īstenošanas partneri un 
konsultāciju partneri atzīst Savienības 
finansējuma izcelsmi un nodrošina tā 
pamanāmību (jo īpaši darbību un to 
rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, saskaņotu, 
efektīvu un mērķorientētu informāciju.

svītrots

Pirmajā daļā minētās prasības 
aizsardzības un kosmosa nozares 
projektiem piemēro, ievērojot 
konfidencialitātes vai slepenības 
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pienākumus.

Or. it

Grozījums Nr. 502
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētās prasības aizsardzības 
un kosmosa nozares projektiem piemēro, 
ievērojot konfidencialitātes vai slepenības 
pienākumus.

Pirmajā daļā minētās prasības drošības un 
kosmosa nozares projektiem piemēro, 
ievērojot konfidencialitātes vai slepenības 
pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 503
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija savā tīmekļa portālā publicē 
informāciju par finansēšanas un 
ieguldījumu darbībām, tostarp 
informāciju par projektu gaidāmo ietekmi 
un ieguvumiem, ņemot vērā 
konfidenciālas informācijas un sensitīvas 
komercinformācijas aizsardzību. Saskaņā 
ar attiecīgo pārredzamības politiku un 
Savienības noteikumiem par datu 
aizsardzību un piekļuvi dokumentiem un 
informācijai īstenošanas partneri un citi 
Savienības līdzekļu saņēmēji aktīvi un 
sistemātiski savā tīmekļa vietnē publisko 
informāciju par visām finansēšanas un 
ieguldījumu darbībām, jo īpaši norādot, 
kādā veidā šie projekti palīdz sasniegt šīs 
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regulas mērķus un prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
31. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pārredzamības uzlabošanas 
nolūkā tiek izveidota instrumenta 
publiska datubāze, kurā iekļauj 
informāciju par piešķīrumiem katrai 
dalībvalstij, un šo datubāzi iekļauj 
Eiropas Komisijas Finanšu 
pārredzamības sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 505
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 
209. panta 3. punkta pirmās un pēdējās 
daļas, ieņēmumus, atmaksājumus un 
atgūtos līdzekļus no finanšu instrumentiem, 
kas tika izveidoti ar šīs regulas 
IV pielikumā minētajām programmām, var 
izmantot ES garantijas nodrošinājumam 
saskaņā ar šo regulu, ņemot vērā Regulas 
[publiskā sektora aizdevuma mehānisms] 
[4.] pantu.

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 
209. panta 3. punkta pirmās un ceturtās 
daļas, visus ieņēmumus, atmaksājumus un 
atgūtos līdzekļus no finanšu instrumentiem, 
kas tika izveidoti ar šīs regulas 
IV pielikumā minētajām programmām, 
izmanto ES garantijas nodrošinājumam 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en
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Pamatojums

Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma publiskā sektora aizdevuma mehānisma regulējuma 
mērķis ir atbalstīt publiskā sektora struktūras, un tas būtu jāfinansē no Savienības budžeta.

Grozījums Nr. 506
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja tas ir nepieciešams un veicot 
iepriekšējo novērtējumu, visus finanšu 
instrumentus, kas izveidoti saskaņā ar 
programmām, kuras minētas šīs regulas 
IV pielikumā, ES garantiju, kas izveidota 
ar Regulu (ES) 2015/1017, un budžeta 
garantiju, kas izveidota saskaņā ar 
Regulu (ES) 2015/1017, var apvienot ar 
instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar šo 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Īstenošanas partneri var iesniegt 
Komisijai finansēšanas un investīciju 
darbības, ko tie apstiprinājuši laikposmā 
no attiecīgā garantijas nolīguma 
noslēgšanas līdz visu pirmā Investīciju 
komitejas sastāva locekļu iecelšanai, kas 
veikta pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en
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Grozījums Nr. 508
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja tas ir nepieciešams un veicot 
iepriekšēju novērtējumu, visus finanšu 
instrumentus, kas izveidoti saskaņā ar 
programmām, kuras minētas šīs regulas 
IV pielikumā, un budžeta garantiju, kas 
izveidota saskaņā ar Regulu (ES) 
2015/1017, var apvienot ar 
instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar šo 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 509
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Atkāpjoties no Finanšu regulas 
209. panta 3. punkta otrās un trešās daļas, 
ieņēmumus un atmaksājumus no finanšu 
instrumenta, kas izveidots ar šīs regulas 
IV pielikumā minētajām programmām, 
un no budžeta garantijas, kas izveidota 
saskaņā ar Regulu (ES) 2015/1017, kuri 
apvienoti ar ES garantiju, kas izveidota 
saskaņā ar šīs regulas 34. panta 
4. punktu, uzskata attiecīgi par iekšēji 
piešķirtiem ieņēmumiem Finanšu regulas 
21. panta 5. nozīmē ES garantijai, kas 
izveidota ar šo regulu, un atmaksājumiem 
ES garantijai, kas izveidota saskaņā ar šo 
regulu.

Or. en
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Grozījums Nr. 510
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisija izvērtē 3.a punktā 
minētās darbības un lemj par to atbilstību 
ES garantijas atbalsta saņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 511
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Īstenošanas partneri var iesniegt 
Komisijai finansēšanas un investīciju 
darbības, ko tie apstiprinājuši laikposmā 
no attiecīgā garantijas nolīguma 
noslēgšanas līdz visu pirmā Investīciju 
komitejas sastāva locekļu iecelšanai, kas 
veikta pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Īstenošanas partneri var iesniegt 
Komisijai finansēšanas un investīciju 
darbības, ko tie apstiprinājuši laikposmā 
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no šī regulas spēkā stāšanās dienas līdz 
attiecīgā garantijas nolīguma 
noslēgšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 513
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Komisija pēc attiecīgo garantijas 
nolīgumu noslēgšanas izvērtē 3.c punktā 
minētās darbības un lemj par to atbilstību 
ES garantijas atbalsta saņemšanai, un 
pēc tam īstenošanas partneri var parakstīt 
finansēšanas un investīciju darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 514
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Komisija izvērtē 6. punktā minētās 
darbības un lemj par to atbilstību ES 
garantijas atbalsta saņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 515
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.e punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e Investīciju periods, kura laikā var 
piešķirt ES garantiju, lai atbalstītu šajā 
regulā paredzētās finansēšanas un 
investīciju darbības, ilgst līdz garantijas 
nolīguma noslēgšanai starp Komisiju un 
EIB saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes ierosināto regulu, ar ko izveido 
programmu InvestEU, attiecībā uz EIB 
darbībām, par kurām līgums starp EIB un 
atbalsta saņēmēju vai finanšu starpnieku 
parakstīts līdz 2022. gada 31. decembrim, 
un līdz garantijas nolīguma noslēgšanai 
starp Komisiju un EIF saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
ierosināto regulu, ar ko izveido 
programmu InvestEU, attiecībā uz EIF 
darbībām, par kurām līgums starp EIF un 
atbalsta saņēmēju vai finanšu starpnieku 
parakstīts līdz 2022. gada decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 516
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e Ja tas ir nepieciešams un veicot 
iepriekšējo novērtējumu, visus finanšu 
instrumentus, kas izveidoti saskaņā ar 
programmām, kuras minētas šīs regulas 
IV pielikumā, ES garantiju, kas izveidota 
ar Regulu (ES) 2015/1017, un budžeta 
garantiju, kas izveidota saskaņā ar 
Regulu (ES) 2015/1017, var apvienot ar 
instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar šo 
regulu.

Or. en
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Grozījums Nr. 517
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.f Atkāpjoties no Finanšu regulas 
209. panta 3. punkta otrās un trešās daļas, 
ieņēmumus un atmaksājumus no finanšu 
instrumenta, kas izveidots ar šīs regulas 
IV pielikumā minētajām programmām, 
un no budžeta garantijas, kas izveidota 
saskaņā ar Regulu (ES) 2015/1017, kuri 
apvienoti ar ES garantiju, kas izveidota 
saskaņā ar šā panta 3.e punktu, uzskata 
attiecīgi par iekšēji piešķirtiem 
ieņēmumiem Finanšu regulas 21. panta 
5. nozīmē ES garantijai, kas izveidota ar 
šo regulu, un atmaksājumiem ES 
garantijai, kas izveidota saskaņā ar šo 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 518
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līdz 10 166 620 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā;

b) līdz 11 250 000 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 519
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līdz 10 166 620 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā;

b) līdz 11 250 000 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 520
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) līdz 10 166 620 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā;

c) līdz 13 000 000 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 521
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) līdz 10 166 620 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā;

c) līdz 12 500 000 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 522
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – d punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) līdz 3 614 800 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā;

d) līdz 5 567 500 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 523
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) līdz 3 614 800 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā;

d) līdz 5 567 500 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 524
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) līdz 4 900 000 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir par programmas InvestEU sesto atbalsta logu noteikt darbību, ko 
Eiropas Komisija ierosināja ESIF maksātspējas atbalsta instrumenta ietvaros, kā arī 
priekšlikumā par budžeta līdzekļiem, kas ar to saistīti pašreizējā DFS. Nevajadzētu aizmirst 
par mērķi palīdzēt ES uzņēmumiem, kas Covid-19 dēļ saskaras ar maksātspējas problēmām.
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Grozījums Nr. 525
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansēšanas un investīciju darbības 
saskaņā ar logiem, kas nav Eiropas 
stratēģisko investīciju logs, var ietilpt vienā 
vai vairākās no turpmāk minētajām jomām:

Finansēšanas un investīciju darbības 
saskaņā ar logiem, kas nav Eiropas 
stratēģisko investīciju logs, var nodrošināt 
būtiskas un steidzamas investīciju 
vajadzības saistībā ar Covid-19 pandēmiju 
un tās smago sociālo un ekonomisko 
ietekmi, kā arī ietekmi veselības jomā, un 
kas veicina Eiropas zaļā kursa mērķu 
sasniegšanu un taisnīgu pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku, vēlākais, līdz 
2050. gadam, un var ietilpt vienā vai 
vairākās no turpmāk minētajām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 526
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansēšanas un investīciju darbības 
saskaņā ar logiem, kas nav Eiropas 
stratēģisko investīciju logs, var ietilpt 
vienā vai vairākās no turpmāk minētajām 
jomām:

Finansēšanas un investīciju darbības 
saskaņā ar logiem, kas nav Eiropas 
stratēģisko investīciju logs, ietilpst vienā 
vai vairākās no turpmāk minētajām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 527
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

finansēšanas un investīciju darbības 
saskaņā ar Eiropas stratēģisko investīciju 
logu ietilpst 7. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā noteiktajās jomās. Tās jo 
īpaši var ietvert svarīgus projektus visas 
Eiropas interesēs.

finansēšanas un investīciju darbības 
saskaņā ar Eiropas stratēģisko investīciju 
logu ietilpst 7. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā noteiktajās jomās. Tās jo 
īpaši var ietvert svarīgus projektus visas 
Eiropas interesēs atbilstīgi Savienības 
klimata un vides mērķiem, īpaši ņemot 
vērā Regulu par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu investīciju veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 528
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

finansēšanas un investīciju darbības 
saskaņā ar Eiropas stratēģisko investīciju 
logu ietilpst 7. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā noteiktajās jomās. Tās jo 
īpaši var ietvert svarīgus projektus visas 
Eiropas interesēs.

finansēšanas un investīciju darbības 
saskaņā ar Eiropas stratēģisko investīciju 
logu ietilpst 7. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā noteiktajās jomās. Tās jo 
īpaši var ietvert svarīgus projektus visas 
Eiropas interesēs, kā arī darbības un 
kritiskos aktīvus, uz ko attiecas ES 
investīciju izvērtēšanas satvars.

Or. en

Grozījums Nr. 529
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1. Enerģētikas nozares attīstība 
saskaņā ar Enerģētikas savienības 
prioritātēm, tostarp energoapgādes 
drošību, pārkārtošanos uz tīru enerģiju un 
saistībām saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam un Parīzes 
klimata nolīgumu, jo īpaši veicot šādus 
pasākumus:

1. Enerģētikas nozares attīstība 
saskaņā ar Enerģētikas savienības 
prioritātēm, tostarp ilgtspējīgu 
pārkārtošanos enerģētikas jomā un 
saistībām saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam un Parīzes 
klimata nolīgumu, jo īpaši veicot šādus 
pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 530
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tīru un ilgtspējīgu atjaunojamu 
enerģijas avotu un risinājumu un drošu un 
ilgtspējīgu citu bezemisiju un mazemisiju 
enerģijas avotu un risinājumu ražošanas, 
piegādes vai izmantošanas paplašināšana;

a) tīru un ilgtspējīgu atjaunojamu 
enerģijas avotu un risinājumu un drošu un 
ilgtspējīgu citu bezemisiju enerģijas avotu 
un risinājumu ražošanas, piegādes vai 
izmantošanas paplašināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 531
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) inovatīvu bezemisiju un 
mazemisiju siltumapgādes sistēmu izstrāde 
un kombinēta elektroenerģijas un siltuma 
ražošana;

d) inovatīvu bezemisiju siltumapgādes 
sistēmu izstrāde un kombinēta 
elektroenerģijas un siltuma ražošana;

Or. en
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Grozījums Nr. 532
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ilgtspējīgas sintētiskas degvielas 
izstrādāšana, izmantojot atjaunojamus/ 
oglekļa ziņā neitrālus avotus, un tās 
piegāde, kā arī citu drošu un ilgtspējīgu 
bezemisiju un mazemisiju enerģijas avotu 
biodegvielas, biomasas un alternatīvās 
degvielas, tostarp degvielas visiem 
transporta veidiem, izstrādāšana un piegāde 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2018/2001/EK56 mērķiem; un

e) ilgtspējīgas sintētiskas degvielas 
izstrādāšana, izmantojot atjaunojamus 
avotus, un tās piegāde, kā arī citu drošu un 
ilgtspējīgu bezemisiju enerģijas avotu 
biodegvielas, biomasas un alternatīvās 
degvielas, tostarp degvielas visiem 
transporta veidiem, izstrādāšana un piegāde 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2018/2001/EK56 mērķiem; un

_________________ _________________
56 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 
11. decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

56 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 
11. decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 533
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) infrastruktūra oglekļa uztveršanai 
un oglekļa uzglabāšanai rūpnieciskajos 
procesos, bioenerģijas iekārtās un 
ražošanas iekārtās, lai nodrošinātu 
enerģijas pārkārtošanu.

f) tehnoloģijas un infrastruktūra 
bezemisiju rūpnieciskajiem procesiem, 
bioenerģijas iekārtām un ražošanas 
iekārtām ekonomikas ilgtspējīgas 
pārkārtošanas ietvaros.

Or. en
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Grozījums Nr. 534
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ilgtspējīgu un drošu transporta 
infrastruktūru attīstība, mobilitātes 
risinājumi, aprīkojums un inovatīvas 
tehnoloģijas atbilstīgi Savienības transporta 
prioritātēm un saistībām saskaņā ar Parīzes 
klimata nolīgumu, jo īpaši izmantojot 
šādus pasākumus:

2. Ilgtspējīgu un drošu transporta 
infrastruktūru attīstība, mobilitātes 
risinājumi, aprīkojums un inovatīvas 
tehnoloģijas atbilstīgi Savienības transporta 
prioritātēm un pilnībā ievērojot saistības 
saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu, jo 
īpaši izmantojot šādus pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 535
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekti, ar kuriem atbalsta Eiropas 
transporta tīkla (TEN-T) infrastruktūras 
attīstību, tostarp infrastruktūras 
uzturēšanu un drošību, TEN-T pilsētu 
mezglus, jūras un iekšzemes ostas, 
lidostas, multimodālus termināļus un šādu 
multimodālu termināļu savienojumus ar 
TEN-T tīkliem, kā arī telemātikas 
lietojumprogrammas, kas minētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. 1315/201357;

a) projekti, ar kuriem atbalsta Eiropas 
transporta tīkla (TEN-T) infrastruktūras 
attīstību, piešķirot prioritāti infrastruktūras 
uzturēšanai un drošībai, TEN-T pilsētu 
mezgliem, jūras un iekšzemes ostām, 
lidostām, multimodāliem termināļiem un 
šādu multimodālu termināļu 
savienojumiem ar TEN-T tīkliem, kā arī 
telemātikas lietojumprogrammas, kas 
minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 1315/201357;

_________________ _________________
57 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada 
11. decembris) par Savienības 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 

57 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada 
11. decembris) par Savienības 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 
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attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu 
Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 
1. lpp.).

attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu 
Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 536
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) viedas un ilgtspējīgas pilsētu 
mobilitātes projekti, pievēršoties 
mazemisiju pilsētas transporta veidiem, 
tostarp iekšzemes ūdensceļu un inovatīvas 
mobilitātes risinājumiem, 
nediskriminējošai pieejamībai, gaisa 
piesārņojuma un trokšņa samazināšanai, 
enerģijas patēriņam, viedo pilsētu tīkliem, 
uzturēšanai un drošības līmeņa 
paaugstināšanai, un negadījumu (tostarp 
tādu, kuros iesaistīti velosipēdisti un gājēji) 
skaita samazināšanai;

c) viedas un ilgtspējīgas pilsētu 
mobilitātes projekti, pievēršoties 
bezemisiju pilsētas transporta veidiem, 
tostarp iekšzemes ūdensceļu un inovatīvas 
mobilitātes risinājumiem, 
nediskriminējošai pieejamībai, gaisa 
piesārņojuma un trokšņa samazināšanai, 
enerģijas patēriņam, viedo pilsētu tīkliem, 
uzturēšanai un drošības līmeņa 
paaugstināšanai, un negadījumu (tostarp 
tādu, kuros iesaistīti velosipēdisti un gājēji) 
skaita samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 537
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atbalsts transporta kustamo aktīvu 
atjaunošanai un modernizācijai ar mērķi 
izvērst mazemisiju un bezemisiju 
mobilitātes risinājumus, tostarp alternatīvas 
degvielas izmantošanai visiem transporta 
veidiem;

d) atbalsts transporta kustamo aktīvu 
atjaunošanai un modernizācijai ar mērķi 
izvērst bezemisiju mobilitātes risinājumus, 
tostarp alternatīvas degvielas izmantošanai 
visiem transporta veidiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 538
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) pilsētu riteņbraukšanas 
infrastruktūra, pievēršot īpašu vērību tam, 
lai tiktu nodrošināti droši pārrobežu 
savienojumi, un tādējādi attīstot 
starptautiskus riteņbraucēju ceļus Eiropas 
mēroga tīklā;

Or. en

Grozījums Nr. 539
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – g apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) emisiju samazināšana vai iii) emisiju samazināšana ar skaidru 
mērķi līdz 2040. gadam panākt nulles 
emisiju līmeni vai

Or. en

Grozījums Nr. 540
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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h) projekti, kuru mērķis ir uzturēt vai 
modernizēt esošo transporta infrastruktūru, 
tostarp TEN-T automaģistrāles, kur tas 
nepieciešams ceļu satiksmes drošības 
uzlabošanai, uzturēšanai vai 
modernizēšanai, intelektisku transporta 
sistēmu (ITS) pakalpojumu izstrādei vai 
drošu autostāvvietu un to aprīkojuma, 
alternatīvo degvielu uzpildes staciju un 
elektrouzlādes sistēmu uzturēšanai.

h) projekti, kuru mērķis ir uzturēt vai 
modernizēt esošo transporta infrastruktūru, 
tostarp TEN-T automaģistrāles tikai, kur 
tas nepieciešams ceļu satiksmes drošības 
uzlabošanai, uzturēšanai vai 
modernizēšanai, intelektisku transporta 
sistēmu (ITS) pakalpojumu izstrādei vai 
drošu autostāvvietu un to aprīkojuma, 
alternatīvo degvielu uzpildes staciju un 
elektrouzlādes sistēmu uzturēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 541
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atkritumu apsaimniekošanas 
infrastruktūra;

b) atkritumu reģenerācijas un 
apsaimniekošanas infrastruktūra;

Or. en

Grozījums Nr. 542
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) energoietilpīgu nozaru 
dekarbonizācija un būtiska emisiju 
samazināšana šādās nozarēs, tostarp 
inovatīvu mazemisiju tehnoloģiju 
demonstrējumi un to izmantošana;

h) energoietilpīgu nozaru 
dekarbonizācija un būtiska emisiju 
samazināšana šādās nozarēs, tostarp 
inovatīvu bezemisiju tehnoloģiju 
demonstrējumi un to izmantošana;

Or. en
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Grozījums Nr. 543
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) enerģijas ražošanas un izplatīšanas 
ķēdes dekarbonizācija, pakāpeniski 
atsakoties no ogļu un naftas izmantošanas; 
un

i) enerģijas ražošanas un izplatīšanas 
ķēdes dekarbonizācija, pakāpeniski 
atsakoties no ogļu, gāzes un naftas 
izmantošanas; un

Or. en

Grozījums Nr. 544
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Digitālās savienojamības 
infrastruktūru attīstība, jo īpaši, izmantojot 
projektus, kas atbalsta ļoti veiktspējīgu 
digitālo tīklu izveidi un 5G savienojamības 
izvēršanu vai kas uzlabo digitālo 
savienojamību un piekļuvi, jo īpaši lauku 
apvidos un perifēros reģionos.

4. Digitālās savienojamības 
infrastruktūru attīstība, jo īpaši, izmantojot 
projektus, kas atbalsta ļoti veiktspējīgu 
digitālo tīklu izveidi un savienojamības 
izvēršanu vai kas uzlabo digitālo 
savienojamību un piekļuvi, jo īpaši lauku 
apvidos un perifēros reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 545
Clotilde Armand

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Digitālās savienojamības 
infrastruktūru attīstība, jo īpaši, izmantojot 

4. Digitālās savienojamības 
infrastruktūru attīstība, jo īpaši, izmantojot 
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projektus, kas atbalsta ļoti veiktspējīgu 
digitālo tīklu izveidi un 5G 
savienojamības izvēršanu vai kas uzlabo 
digitālo savienojamību un piekļuvi, jo īpaši 
lauku apvidos un perifēros reģionos.

projektus, kas atbalsta ļoti veiktspējīgu 
digitālo tīklu izveidi vai kas uzlabo digitālo 
savienojamību un piekļuvi, jo īpaši lauku 
apvidos un perifēros reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 546
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) mākslīgais intelekts; a) ētisks mākslīgais intelekts;

Or. en

Grozījums Nr. 547
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kvantu tehnoloģijas; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 548
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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9. Tūrisms. 9. Ilgtspējīgs tūrisms, veicot 
investīcijas, kas veicina nozares 
pārkārtošanu un it īpaši sekmē 
pieejamību, ekotūrismu un izmaksu ziņā 
pieejamu ceļošanu, izmantojot dzelzceļu, 
kā arī atbalstot darbības, kas veicina 
ilgtspējīgu, inovatīvu un digitālu 
atveseļošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 549
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Tūrisms. 9. Ilgtspējīgs tūrisms, it īpaši 
investīcijas, kas veicina nozares 
atveseļošanu, ilgtspēju un konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 550
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Rūpniecisku objektu (tostarp 
piesārņotu vietu) sanācija un šādu vietu 
atjaunošana ilgtspējīgai izmantošanai.

10. Rūpniecisku objektu (tostarp 
piesārņotu vietu) sanācija un šādu vietu 
atjaunošana ilgtspējīgai izmantošanai, 
izņemot tādu objektu sanāciju un 
atjaunošanu, uz kuriem attiecas 
korporatīvā atbildība.

Or. en
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Grozījums Nr. 551
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 12. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) cenu ziņā pieejami sociālie 
mājokļi58;

ii) cenu ziņā pieejami, veselīgi un 
energoefektīvi sociālie mājokļi58;

_________________ _________________
58 Cenu ziņā pieejami sociālie mājokļi ir 
jāsaprot kā tādi, kas paredzēti nelabvēlīgā 
situācijā esošām personām vai sociāli 
mazāk aizsargātām grupām, kurām 
maksātspējas ierobežojumu dēļ ir ļoti slikti 
sadzīves apstākļi vai kuras nespēj iegūt 
mājokli atbilstoši tirgus nosacījumiem.

58 Cenu ziņā pieejami sociālie mājokļi ir 
jāsaprot kā tādi, kas paredzēti nelabvēlīgā 
situācijā esošām personām vai sociāli 
mazāk aizsargātām grupām, kurām 
maksātspējas ierobežojumu dēļ ir ļoti slikti 
sadzīves apstākļi vai kuras nespēj iegūt 
mājokli atbilstoši tirgus nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 552
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 12. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) veselības un ilgtermiņa aprūpe, 
tostarp klīnikas, slimnīcas, primārā 
veselības aprūpe, aprūpe mājās un kopienā 
balstīti aprūpes pakalpojumi;

iii) veselības, bērnu un ilgtermiņa 
aprūpe, tostarp valsts un privātie dienas 
aprūpes centri, klīnikas, slimnīcas, primārā 
veselības aprūpe, aprūpe mājās un kopienā 
balstīti aprūpes pakalpojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 553
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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II pielikums – 12. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) veselības un ilgtermiņa aprūpe, 
tostarp klīnikas, slimnīcas, primārā 
veselības aprūpe, aprūpe mājās un kopienā 
balstīti aprūpes pakalpojumi;

iii) valsts veselības un ilgtermiņa 
aprūpe, tostarp klīnikas, slimnīcas, primārā 
veselības aprūpe, aprūpe mājās un kopienā 
balstīti aprūpes pakalpojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 554
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 12. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) pasākumi dzimumu līdztiesības 
veicināšanai;

g) pasākumi dzimumu līdztiesības 
veicināšanai, tostarp sieviešu dalības 
darba tirgū veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 555
Frances Fitzgerald
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 12. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) neaizsargātu cilvēku, jo īpaši trešo 
valstu valstspiederīgo integrācija;

h) neaizsargātu cilvēku, tostarp 
personu ar invaliditāti LGBTIK+ un trešo 
valstu valstspiederīgo integrācija;

Or. en

Grozījums Nr. 556
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Aizsardzības industrijas attīstība, 
lai stiprinātu Savienības stratēģisko 
autonomiju, jo īpaši, sniedzot atbalstu:

svītrots

a) Savienības aizsardzības nozares 
piegādes ķēdei, jo īpaši, sniedzot 
finansiālu atbalstu MVU un uzņēmumiem 
ar vidēji lielu kapitālu;
b) uzņēmumiem, kas piedalās 
revolucionāros inovāciju projektos 
aizsardzības nozarē un ar to cieši 
saistītām divējāda lietojuma 
tehnoloģijām;
c) aizsardzības nozares piegādes ķēdei, 
piedaloties kopīgos pētniecības un 
izstrādes projektos aizsardzības jomā, 
tostarp tādos, kas saņem Eiropas 
Aizsardzības fonda atbalstu;
d) aizsardzības nozares pētniecības un 
apmācības infrastruktūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 557
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1. Enerģija: atjaunojamo 
energoresursu un citas drošas un 
ilgtspējīgas bezemisiju un mazemisiju 
enerģijas ražošanas uzstādītā papildu jauda 
(megavatos (MW))

4.1. Enerģija: atjaunojamo 
energoresursu un citas drošas un 
ilgtspējīgas bezemisiju enerģijas ražošanas 
uzstādītā papildu jauda (megavatos (MW))

Or. en
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Grozījums Nr. 558
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.2. Enerģija: mājsaimniecību skaits, 
publiska un komerciāla izmantojuma telpu 
skaits ar uzlabotu energopatēriņa 
klasifikāciju

4.2. Enerģija: mājsaimniecību skaits, 
publiska un komerciāla izmantojuma telpu 
skaits ar uzlabotu energopatēriņa 
klasifikāciju, gandrīz nulles enerģijas ēku, 
pasīvo ēku vai plus enerģijas ēku skaits

Or. en

Grozījums Nr. 559
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5. punkts – 5.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.2.a Atbalstītu sieviešu vadītu uzņēmumu 
skaits, kuros sievietes ir galvenās 
īpašnieces un/vai lielākā daļa no valdes 
locekļiem

Or. en

Grozījums Nr. 560
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 6. punkts – 6.4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.4.a Atbalstītu sieviešu vadītu uzņēmumu 
skaits, kuros sievietes ir galvenās 
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īpašnieces un/vai lielākā daļa no valdes 
locekļiem

Or. en

Grozījums Nr. 561
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.1. To darbību skaits un apjoms, kuras 
veicina kritiskās infrastruktūras 
nodrošināšanu, attiecīgā gadījumā iedalot 
pēc fiziskās infrastruktūras un saistītajām 
precēm un pakalpojumiem

8.1. To darbību skaits un apjoms, kuras 
veicina kritiskās infrastruktūras 
nodrošināšanu un/vai uzlabošanu, iedalot 
pēc fiziskās infrastruktūras un saistītajām 
precēm un pakalpojumiem

Or. en

Grozījums Nr. 562
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.1.a To darbību skaits un apjoms, kuras 
veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu virzībā uz klimatneitrālu 
ekonomiku atbilstīgi Eiropas klimata 
mērķiem

Or. en

Grozījums Nr. 563
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.3. To darbību skaits un apjoms, kuras 
veicina kritisko tehnoloģiju un resursu 
izstrādi Savienības un tās dalībvalstu 
drošībai, kā arī divējāda lietojuma preču 
izstrādi

8.3. To darbību skaits un apjoms, kuras 
veicina kritisko tehnoloģiju un resursu 
izstrādi Savienības un tās dalībvalstu 
drošībai, kā arī divējāda lietojuma preču 
civilo komponentu izstrādi

Or. en

Grozījums Nr. 564
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.4. Atbalstīto uzņēmumu skaits 
(dalījumā pēc lieluma), kuri izstrādā un 
ražo kritiskās tehnoloģijas un resursus 
Savienības un tās dalībvalstu drošībai un 
divējāda lietojuma preces

8.4. Atbalstīto uzņēmumu skaits 
(dalījumā pēc lieluma), kuri izstrādā un 
ražo kritiskās tehnoloģijas un resursus 
Savienības un tās dalībvalstu drošībai un 
divējāda lietojuma preču civilos 
komponentus

Or. en

Grozījums Nr. 565
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.4.a Atbalstīto klasteru un digitālās 
inovācijas centru skaits sinerģijas 
veidošanai reģionālo, valsts, Eiropas un 
privāto uzņēmumu un sabiedrību starpā

Or. en
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Grozījums Nr. 566
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.5. To darbību skaits un apjoms, kuras 
veicina kritisko resursu piegādi, ražošanu 
un uzkrāšanu, tostarp kritiskās veselības 
aprūpes nodrošināšanu

8.5. To darbību skaits un apjoms, kuras 
veicina kritisko resursu piegādi, ražošanu 
un uzkrāšanu, izņemot apjomus, ko paredz 
spēkā esošo tiesību aktu prasības, un it 
īpaši kritiskās veselības aprūpes 
nodrošināšanu

Or. en

Grozījums Nr. 567
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7. Tādu darbību skaits un apjoms, ar 
kurām atbalsta svarīgas pamattehnoloģijas 
un digitālās tehnoloģijas, kas ir stratēģiski 
nozīmīgas Savienības rūpniecības 
nākotnei.

8.7. Tādu darbību skaits un apjoms, ar 
kurām atbalsta svarīgas pamattehnoloģijas 
un digitālās tehnoloģijas, kas ir stratēģiski 
nozīmīgas Savienībai.

Or. en

Grozījums Nr. 568
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.7.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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8.7.a To darbību skaits un apjoms, kuras 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, un kopienām 
palīdz uzlabot savu vērtības ķēžu un 
uzņēmējdarbības modeļu noturību.

Or. en

Grozījums Nr. 569
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
IV pielikums – B daļa – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– InnovFin parāda instrumenti: svītrots
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1290/2013 (2013. gada 
11. decembris), ar ko nosaka pētniecības 
un inovācijas pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) 
dalības un rezultātu izplatīšanas 
noteikumus un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 1906/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 
81. lpp.).
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 
11. decembris), ar ko izveido Pētniecības 
un inovācijas pamatprogrammu 
"Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads) un 
atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK 
(OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.).
Padomes Lēmums 2013/743/ES 
(2013. gada 3. decembris), ar ko izveido 
īpašo programmu, ar kuru īsteno 
pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" 
(2014.–2020. gads), un atceļ 
Lēmumus 2006/971/EK, 2006/972/EK, 
2006/973/EK, 2006/974/EK un 
2006/975/EK (OV L 347, 20.12.2013, 
965. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 570
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
IV pielikums – C daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas infrastruktūras savienošanas 
parāda instruments (EISI PI): Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembris), 
ar ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, groza Regulu 
(ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 680/2007 un (EK) Nr. 67/2010 
(OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 571
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tām piemīt sabiedriskā labuma 
raksturs (piemēram, izglītība un prasmes, 
veselības aprūpe un pieejamība, drošība un 
aizsardzība un infrastruktūra, kas pieejama 
bez maksas vai par nelielu maksu), no kā 
operators vai uzņēmums nevar gūt 
pietiekamu finanšu labumu;

a) tām piemīt sabiedriskā labuma 
raksturs (piemēram, izglītība un prasmes, 
veselības aprūpe un pieejamība, drošība un 
infrastruktūra, kas pieejama bez maksas vai 
par nelielu maksu), no kā operators vai 
uzņēmums nevar gūt pietiekamu finanšu 
labumu;

Or. en

Grozījums Nr. 572
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) attiecībā uz atbalstu finansēšanas 
un investīciju darbībām Eiropas 
Stratēģisko investīciju logā – investīcijas, 
Savienībā iedibinātām un darbojošamies 
subjektiem piesaistot tirgus finansējumu, 
netiktu veiktas vispār vai ne tādā pašā 
apmērā, jo pastāv grūtības internalizēt 
Eiropas stratēģiskajām interesēm sniegto 
labumu;

f) attiecībā uz atbalstu finansēšanas 
un investīciju darbībām Eiropas 
Stratēģisko investīciju logā – investīcijas, 
Savienībā iedibinātām un darbojošamies 
subjektiem piesaistot tirgus finansējumu, 
netiktu veiktas vispār, jo pastāv grūtības 
internalizēt Eiropas stratēģiskajām 
interesēm sniegto labumu;

Or. en

Grozījums Nr. 573
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 2. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Lai to varētu uzskatīt par papildu 
finansējumu privātajiem avotiem, kas 
minēti Finanšu regulas 209. panta 
2. punkta b) apakšpunktā, fonds InvestEU 
atbalsta tādas īstenošanas partneru 
finansēšanas un investīciju darbības, kuru 
mērķis ir investīcijas, kas to īpatnību dēļ 
(sabiedriskā labuma rakstura, ārējās 
ietekmes, informācijas asimetrijas, sociālās 
un ekonomiskās kohēzijas apsvērumu vai 
citu apsvērumu dēļ) nespēj nodrošināt 
pietiekamu finanšu atdevi tirgus līmenī vai 
tiek uzskatītas par pārāk riskantām 
(salīdzinājumā ar riska līmeņiem, kurus 
attiecīgie privātie subjekti ir gatavi 
pieņemt). Šo īpatnību dēļ šādām 
finansēšanas un investīciju darbībām nav 
pieejams tirgus finansējums ar saprātīgiem 
nosacījumiem cenu noteikšanas, 
nodrošinājuma prasību, finansējuma veidu, 
paredzētā finansējuma termiņa vai citu 

1) Lai to varētu uzskatīt par papildu 
finansējumu privātajiem avotiem, kas 
minēti Finanšu regulas 209. panta 
2. punkta b) apakšpunktā, fonds InvestEU 
atbalsta tādas īstenošanas partneru 
finansēšanas un investīciju darbības, kuru 
mērķis ir investīcijas, kas to īpatnību dēļ 
(sabiedriskā labuma rakstura, ārējās 
ietekmes, informācijas asimetrijas, sociālās 
un ekonomiskās kohēzijas apsvērumu vai 
citu apsvērumu dēļ) nespēj nodrošināt 
pietiekamu finanšu atdevi tirgus līmenī vai 
tiek uzskatītas par pārāk riskantām 
(salīdzinājumā ar riska līmeņiem, kurus 
attiecīgie privātie subjekti ir gatavi 
pieņemt). Šo īpatnību dēļ šādām 
finansēšanas un investīciju darbībām nav 
pieejams tirgus finansējums ar saprātīgiem 
nosacījumiem cenu noteikšanas, 
nodrošinājuma prasību, finansējuma veidu, 
paredzētā finansējuma termiņa vai citu 
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nosacījumu ziņā, un bez publiskā atbalsta 
tās netiktu veiktas vispār vai ne tādā pašā 
apmērā.

nosacījumu ziņā, un bez publiskā atbalsta 
tās netiktu veiktas vispār vai ne tādā pašā 
apmērā. Fonda InvestEU atbalstītie 
projekti tiecas nodrošināt ilgtermiņa 
nodarbinātību, publisko infrastruktūru un 
ilgtspējīgu izaugsmi un veicināt 
Savienības klimata mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 574
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 2. punkts – 1. daļa – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Finansēšanas un investīciju 
darbības Eiropas Stratēģisko investīciju 
logā var uzskatīt par papildu finansējumu 
arī jebkurā gadījumā, kad bez fonda 
InvestEU atbalsta Savienībā iedibināti un 
darbojošies subjekti šīs darbības nebūtu 
veikuši vispār vai ne tādā apmērā.

3) Finansēšanas un investīciju 
darbības Eiropas Stratēģisko investīciju 
logā var uzskatīt par papildu finansējumu 
arī jebkurā gadījumā, kad bez fonda 
InvestEU atbalsta Savienībā iedibināti un 
darbojošies subjekti šīs darbības nebūtu 
veikuši vispār.

Or. en

Grozījums Nr. 575
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalsts, ko sniedz, izmantojot pašu 
kapitālu un kvazikapitālu vai ilgtermiņa 
parādus, cenu noteikšanu, nodrošinājuma 
prasības vai citus nosacījumus, kas nav 
pietiekami pieejami tirgū vai no citiem 
publiskiem avotiem;

b) atbalsts, ko sniedz, izmantojot pašu 
kapitālu, cenu noteikšanu, nodrošinājuma 
prasības vai citus nosacījumus, kas nav 
pietiekami pieejami tirgū vai ir no citiem 
publiskiem avotiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 576
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 2. punkts – 2. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) atbalsts fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām un investīciju 
platformām vai citiem mehānismiem no 
maksātspējas atbalsta klases;

Or. en

Grozījums Nr. 577
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. apakšdaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) aizsardzības darbību jomā – tādu 
produktu un tehnoloģiju izmantošanai, 
izstrādei vai ražošanai, kas ir aizliegti ar 
piemērojamiem starptautiskajiem tiesību 
aktiem;

2) tādu produktu un tehnoloģiju 
izmantošanai, izstrādei vai ražošanai, kas ir 
aizliegti ar piemērojamiem 
starptautiskajiem tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 578
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. apakšdaļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) kodolelektrostaciju 
dezekspluatācijai, darbināšanai, 
pielāgošanai vai būvniecībai;

11) kodolelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanai un darbināšanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 579
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. apakšdaļa – 12. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) investīcijām, kas saistītas ar cietā 
fosilā kurināmā un naftas ieguvi, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu, kā arī investīcijām saistībā 
ar gāzes ieguvi. Šo izslēgšanu nepiemēro:

12) investīcijām, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 
uzglabāšanu, transportu vai 
sadedzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 580
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. apakšdaļa – 12. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) investīcijām, kas saistītas ar cietā 
fosilā kurināmā un naftas ieguvi, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu, kā arī investīcijām saistībā 
ar gāzes ieguvi. Šo izslēgšanu nepiemēro:

12) investīcijām, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ieguvi, ražošanu, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu, transportu vai 
sadedzināšanu, kā arī investīcijām saistībā 
ar gāzes ieguvi. Šo izslēgšanu nepiemēro:

Or. en

Grozījums Nr. 581
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. apakšdaļa – 12. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) investīcijām, kas saistītas ar cietā 12) investīcijām, kas saistītas ar fosilā 
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fosilā kurināmā un naftas ieguvi, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu, kā arī investīcijām saistībā 
ar gāzes ieguvi. Šo izslēgšanu nepiemēro:

kurināmā un naftas ieguvi, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu, kā arī investīcijām saistībā 
ar gāzes ieguvi. Šo izslēgšanu nepiemēro:

Or. en

Grozījums Nr. 582
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. apakšdaļa – 12. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projektiem, kuriem nav 
dzīvotspējīgu alternatīvo tehnoloģiju;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 583
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. apakšdaļa – 12. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projektiem, kuriem nav 
dzīvotspējīgu alternatīvo tehnoloģiju;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 584
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. apakšdaļa – 12. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projektiem, kuriem nav svītrots
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dzīvotspējīgu alternatīvo tehnoloģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 585
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. apakšdaļa – 12. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projektiem, kas saistīti ar 
piesārņojuma novēršanu un kontroli;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 586
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. apakšdaļa – 12. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) projektiem, kas saistīti ar oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas vai oglekļa 
uztveršanas un izmantošanas iekārtām; 
rūpniecības vai pētniecības projektiem, 
kas rada būtisku siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar 
piemērojamajām emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas sliekšņvērtībām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 587
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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V pielikums – 2. daļa – 1. apakšdaļa – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) investīcijām, kas saistītas ar 
kodoleketrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu, darbību, pielāgošanu, 
būvniecību vai ekspluatācijas laika 
pagarināšanu vai kodolatkritumu 
apsaimniekošanu vai uzglabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 588
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. apakšdaļa – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15a) investīcijām lidostu infrastruktūrā, 
izņemot lidostu infrastruktūru attālos 
reģionos, un automaģistrāļu 
infrastruktūrā;

Or. en


