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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra 

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu 

InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2018)0439), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 173. pantu un 

175. panta trešo daļu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi 

priekšlikumu (C8-0257/2018), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas … atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu2, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas kopīgās 

apspriedes saskaņā ar Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma politikas komitejas, Reģionālās 

attīstības komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus (A8-0000/2018), 

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā to aizstāj, būtiski groza 

vai ir paredzējusi būtiski grozīt; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

                                                 
1 OV C .. 
2 OV C .. 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 

un stimulētu ilgtspējīgu izaugsmi un 

nodarbinātību, pēdējo gadu laikā Savienība 

ir pieņēmusi vērienīgas stratēģijas, 

piemēram, kapitāla tirgu savienību, digitālā 

vienotā tirgus stratēģiju, tiesību aktu paketi 

“Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”, 

Savienības rīcības plānu pārejai uz aprites 

ekonomiku, zemu emisiju mobilitātes 

stratēģiju, aizsardzības un kosmosa 

stratēģiju Eiropai. Fondam InvestEU būtu 

jāizmanto un jāpastiprina sinerģija starp 

minētajām savstarpēji pastiprinošajām 

stratēģijām, sniedzot atbalstu 

ieguldījumiem 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, piemēram, stratēģiju 

"Eiropa 2020", kapitāla tirgu savienību, 

digitālā vienotā tirgus stratēģiju, Eiropas 

darba kārtību kultūrai, tiesību aktu paketi 

"Tīru enerģiju ikvienam Eiropā", 

Savienības rīcības plānu pārejai uz aprites 

ekonomiku, zemu emisiju mobilitātes 

stratēģiju, aizsardzības un kosmosa 

stratēģiju Eiropai, kā arī Eiropas sociālo 

tiesību pīlāru. Fondam InvestEU būtu 

jāizmanto un jāpastiprina sinerģija starp 

minētajām savstarpēji pastiprinošajām 

stratēģijām, sniedzot atbalstu 

ieguldījumiem un piekļuvi finansējumam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Fondam InvestEU būtu jāpalīdz 

uzlabot Savienības konkurētspēju, tostarp 

inovācijas un digitalizācijas jomā, 

Savienības ekonomikas izaugsmes 

ilgstpējību, sociālo noturību un iekļautību 

un integrāciju Savienības kapitāla tirgos, 

tostarp risinājumus to sadrumstalotības 

novēršanai un Savienības uzņēmumu 

finansējuma avotu dažādošanai. Šajā 

sakarā tam būtu jāatbalsta projekti, kuri ir 

tehniski un ekonomiski dzīvotspējīgi, 

nodrošinot sistēmu, lai izmantotu parāda, 

riska dalīšanas un pašu kapitāla 

instrumentus, kuru pamatā ir Savienības 

budžeta garantijas un īstenošanas partneru 

iemaksas. Tam vajadzētu būt balstītam uz 

pieprasījumu, savukārt atbalstam no fonda 

(5) Fondam InvestEU būtu jāpalīdz 

uzlabot Savienības konkurētspēju, tostarp 

inovācijas un digitalizācijas jomā, 

Savienības ekonomikas izaugsmes 

ilgstpējību, sociālo noturību un iekļautību 

un integrāciju Savienības kapitāla tirgos, 

tostarp risinājumus to sadrumstalotības 

novēršanai un Savienības uzņēmumu 

finansējuma avotu dažādošanai. Šajā 

sakarā tam būtu jāatbalsta kultūras un 

radošās nozares divkāršā vērtība, projekti, 

kuri ir tehniski, ekonomiski un sociāli 

dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu, lai 

izmantotu parāda, riska dalīšanas un pašu 

kapitāla instrumentus, kuru pamatā ir 

Savienības budžeta garantijas un 

īstenošanas partneru finansiālais 
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InvestEU vajadzētu vienlaikus būt vērstam 

uz to, lai palīdzētu sasniegt Savienības 

politikas mērķus. 

ieguldījums. Tam vajadzētu būt balstītam 

uz pieprasījumu, savukārt atbalstam no 

fonda InvestEU vajadzētu vienlaikus būt 

vērstam uz to, lai palīdzētu sasniegt 

Savienības politikas mērķus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Fondam InvestEU būtu jāatbalsta 

ieguldījumi materiālos un nemateriālos 

aktīvos, lai veicinātu izaugsmi, 

ieguldījumus un nodarbinātību, tādējādi 

uzlabojot labklājību un ienākumu 

taisnīgāku sadali Savienībā. Ar fonda 

InvestEU starpniecību veiktajām 

intervencēm būtu jāpapildina ar dotācijām 

sniegtais Savienības atbalsts. 

(6) Fondam InvestEU būtu jāatbalsta 

ieguldījumi materiālos un nemateriālos 

aktīvos, tostarp kultūras mantojumā, lai 

veicinātu izaugsmi, ieguldījumus un 

nodarbinātību, tādējādi uzlabojot labklājību 

un ienākumu taisnīgāku sadali, kā arī 

ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

kohēziju Savienībā. Ar fonda InvestEU 

starpniecību veiktajām intervencēm būtu 

jāpapildina ar dotācijām sniegtais 

Savienības atbalsts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Programmai InvestEU būtu jāpalīdz 

Savienībā izveidot ilgtspējīgu finanšu 

sistēmu, kura atbalsta privātā kapitāla 

pārorientēšanu uz ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem saskaņā ar mērķiem, kas 

noteikti Komisijas rīcības plānā 

“Ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana”13. 

(8) Programmai InvestEU būtu jāpalīdz 

Savienībā izveidot ilgtspējīgu finanšu 

sistēmu, kura atbalsta privātā kapitāla 

pārorientēšanu uz sociāliem un 

ilgtspējīgiem ieguldījumiem saskaņā ar 

mērķiem, kas noteikti Komisijas rīcības 

plānā "Ilgtspējīgas izaugsmes 

finansēšana"13. 
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_________________ _________________ 

13 COM(2018)97 final. 13 COM(2018)97 final. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 

cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 

Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 

nolīgumu un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas 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 

novērtēšanas un pārskatīšanas procesiem. 

(9) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 

cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 

Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 

nolīgumu un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas 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 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 

novērtēšanas un pārskatīšanas procesiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) 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 

(11) 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 
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riski ietver gaisa, augsnes un ūdens 

piesārņojumu, ekstremālus laikapstākļus, 

bioloģiskās daudzveidības zudumu un 

klimata pārmaiņu seku 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 ieguldījumu 

sagatavošanā un īstenošanā. ES arī būtu 

jāseko līdzi tās izdevumiem, kas saistīti ar 

bioloģisko daudzveidību un gaisa 

piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 

ziņošanas pienākumus saskaņā ar 

Konvenciju par bioloģisko daudzveidību 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu (ES) 2016/228415. Tāpēc 

ieguldījumam, kas piešķirts vides 

ilgtspējības mērķu sasniegšanai, būtu 

jāseko līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, 

kas jāizstrādā saskaņoti ar citām Savienības 

programmām, ko piemēro klimata, 

bioloģiskās daudzveidības un gaisa 

piesārņojuma pārvaldībai, lai būtu 

iespējams atsevišķi un kopīgi izvērtēt 

ieguldījumu ietekmi uz galvenajiem dabas 

kapitāla, tostarp gaisa, ūdens, zemes un 

bioloģiskās daudzveidības, elementiem. 

riski ietver gaisa, augsnes un ūdens 

piesārņojumu, ekstremālus laikapstākļus, 

bioloģiskās daudzveidības zudumu un 

klimata pārmaiņu seku 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, tostarp plūdu, zemestrīču, 

savvaļas ugunsgrēku un citu katastrofu 

gadījumā, būtu jāiekļauj ieguldījumu 

sagatavošanā un īstenošanā. ES arī būtu 

jāseko līdzi tās izdevumiem, kas saistīti ar 

bioloģisko daudzveidību un gaisa 

piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 

ziņošanas pienākumus saskaņā ar 

Konvenciju par bioloģisko daudzveidību 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu (ES) 2016/228415. Tāpēc 

ieguldījumam, kas piešķirts vides 

ilgtspējības mērķu sasniegšanai, būtu 

jāseko līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, 

kas jāizstrādā saskaņoti ar citām Savienības 

programmām, ko piemēro klimata, 

bioloģiskās daudzveidības un gaisa 

piesārņojuma pārvaldībai, lai būtu 

iespējams atsevišķi un kopīgi izvērtēt 

ieguldījumu ietekmi uz galvenajiem dabas 

kapitāla, tostarp gaisa, ūdens, zemes un 

bioloģiskās daudzveidības, elementiem. 

_________________ _________________ 

15 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.). 

15 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.  7 



 

PE628.640v01-00 10/71 PR\1165426LV.docx 

LV 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ieguldījumu projektiem, kas saņem 

ievērojamu Savienības atbalstu, it īpaši 

infrastruktūras jomā, būtu jāpiemēro 

ilgtspējības pārbaude saskaņā ar norādēm, 

kas Komisijai būtu jāizstrādā sadarbībā ar 

īstenošanas partneriem saskaņā ar 

programmu InvestEU un pareizi izmantojot 

kritērijus, kas paredzēti ar [Regulu par 

regulējuma izveidi, lai veicinātu 

ilgtspējīgus ieguldījumus], lai noteiktu, vai 

saimnieciskā darbība ir vides ziņā 

ilgtspējīga un saskaņota ar citām 

Savienības programmām izstrādātajām 

norādēm. Šādās norādēs būtu jāietver 

atbilstīgi noteikumi, lai izvairītos no 

nepamatota administratīvā sloga. 

(12) Ieguldījumu projektiem, kas saņem 

ievērojamu Savienības atbalstu, it īpaši 

infrastruktūras jomā, būtu jāpiemēro 

ilgtspējības pārbaude saskaņā ar 

ieguldījumu pamatnostādnēm, kas 

Komisijai būtu jāizstrādā sadarbībā ar 

īstenošanas partneriem saskaņā ar 

programmu InvestEU un pareizi izmantojot 

kritērijus, kas paredzēti ar [Regulu par 

regulējuma izveidi, lai veicinātu 

ilgtspējīgus ieguldījumus], lai noteiktu, vai 

saimnieciskā darbība ir vides ziņā 

ilgtspējīga un saskaņota ar citām 

Savienības programmām izstrādātajām 

ieguldījumu pamatnostādnēm. Šādās 

ieguldījumu pamatnostādnēs būtu jāietver 

atbilstīgi noteikumi, lai izvairītos no 

nepamatota administratīvā sloga. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Zems infrastruktūras ieguldījumu 

līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā 

mazināja Savienības spēju veicināt 

ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un 

konverģenci. Ievērojamiem ieguldījumiem 

Eiropas infrastruktūrā ir būtiska nozīme, lai 

sasniegtu Savienības ilgtspējības mērķus, 

tostarp 2030. gada mērķus enerģētikas un 

klimata jomā. Tādēļ atbalstam no fonda 

InvestEU vajadzētu būt vērstam uz 

ieguldījumiem transporta, enerģētikas, 

tostarp energoefektivitātes un atjaunojamās 

enerģijas, vides, klimata pārmaiņu, jūrlietu 

un digitālās infrastruktūras jomā. Lai 

(13) Zems infrastruktūras ieguldījumu 

līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā 

mazināja Savienības spēju veicināt 

ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un 

konverģenci. Ievērojamiem ieguldījumiem 

Eiropas infrastruktūrā, tostarp 

starpsavienojumos un energoefektivitātes 

veicināšanā, ir būtiska nozīme, lai 

sasniegtu Savienības ilgtspējības mērķus, 

tostarp 2030. gada mērķus enerģētikas un 

klimata jomā. Tādēļ atbalstam no fonda 

InvestEU vajadzētu būt vērstam uz 

ieguldījumiem transporta jomā, tostarp 

esošo infrastruktūras aktīvu uzturēšanā 
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maksimāli palielinātu Savienības finansiālā 

atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir 

lietderīgi veicināt racionalizētu 

ieguldījumu procesu, kas nodrošina 

pamanāmību projektu plūsmai un 

saskaņotību starp attiecīgajām Savienības 

programmām. Paturot prātā draudus 

drošībai, ieguldījumu projektiem, kas 

saņem Savienības atbalstu, būtu jāņem vērā 

principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 

aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 

jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 

fondi, piemēram, Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds, kurš sniedz atbalstu 

drošības komponentiem ieguldījumiem 

publiskās vietās, transportā, enerģētikā un 

citā kritiskā infrastruktūrā. 

vai uzlabošanā, pievēršot īpašu vērību 

drošības un drošuma aspektiem, 

enerģētikas, tostarp energoefektivitātes, 

jomā, energotīklu starpsavienojumos un 

atjaunojamās enerģijas, vides, klimata 

pārmaiņu, jūrlietu un digitālās 

infrastruktūras jomā. Lai maksimāli 

palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 

ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 

veicināt racionalizētu ieguldījumu procesu, 

kas nodrošina pamanāmību projektu 

plūsmai un saskaņotību starp attiecīgajām 

Savienības programmām. Paturot prātā 

draudus drošībai un risku novēršanu, 

ieguldījumu projektiem, kas saņem 

Savienības atbalstu, būtu jāņem vērā 

principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 

aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 

jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 

fondi, piemēram, Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds, kurš sniedz atbalstu 

drošības komponentiem ieguldījumiem 

publiskās vietās, transportā, enerģētikā un 

citā kritiskā infrastruktūrā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Maziem un vidējiem uzņēmumiem 

(MVU) ir būtiska nozīme Savienībā. 

Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un 

nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 

saskaras ar problēmām, cenšoties piekļūt 

finansējumam. Papildu sarežģījumus rada 

MVU vajadzība saglabāt konkurētspēju, 

iesaistoties digitalizācijā, 

internacionalizācijā un inovācijas darbībās 

un paaugstinot sava darbaspēka 

kvalifikāciju. Turklāt salīdzinājumā ar 

lielākiem uzņēmumiem tiem ir piekļuve 

ierobežotākam finansējuma avotu klāstam: 

(16) Maziem un vidējiem uzņēmumiem 

(MVU), tostarp MVU radošajā un 

kultūras nozarē, ir būtiska nozīme 

Savienībā. Tomēr to šķietami augstās riska 

pakāpes un nepietiekama nodrošinājuma 

dēļ tie saskaras ar problēmām, cenšoties 

piekļūt finansējumam. Papildu 

sarežģījumus rada MVU vajadzība saglabāt 

konkurētspēju, iesaistoties digitalizācijā, 

internacionalizācijā un inovācijas darbībās 

un paaugstinot sava darbaspēka 

kvalifikāciju. Turklāt salīdzinājumā ar 

lielākiem uzņēmumiem tiem ir piekļuve 
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tie parasti neemitē obligācijas, tiem ir tikai 

ierobežota piekļuve biržām vai lieliem 

institucionāliem ieguldītājiem. 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 banku kredīta 

pārtēriņš, banku aizdevumi vai līzings. Ir 

jāatbalsta MVU, kuri saskaras ar 

minētajām problēmām, un jānodrošina 

vairāk diversificēti finansējuma avoti, lai 

palielinātu MVU spējas finansēt to izveidi, 

izaugsmi un attīstību un pastāvēt 

ekonomikas lejupslīdes apstākļos un lai 

padarītu ekonomiku un finanšu sistēmu 

noturīgāku ekonomikas lejupslīdes vai 

satricinājumu laikā. Tas arī papildina jau 

īstenotās iniciatīvas saistībā ar kapitāla 

tirgu savienību. Fondam InvestEU būtu 

jāsniedz iespēja pievērsties konkrētiem 

mērķorientētākiem finanšu produktiem. 

ierobežotākam finansējuma avotu klāstam: 

tie parasti neemitē obligācijas, tiem ir tikai 

ierobežota piekļuve biržām vai lieliem 

institucionāliem ieguldītājiem. 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 banku kredīta 

pārtēriņš, banku aizdevumi vai līzings. Ir 

jāatbalsta MVU, kuri saskaras ar 

minētajām problēmām, un jānodrošina 

vairāk diversificēti finansējuma avoti, lai 

palielinātu MVU spējas finansēt to izveidi, 

izaugsmi un attīstību un pastāvēt 

ekonomikas lejupslīdes apstākļos un lai 

padarītu ekonomiku un finanšu sistēmu 

noturīgāku ekonomikas lejupslīdes vai 

satricinājumu laikā, un lai tā spētu radīt 

darbvietas un nodrošināt sociālo 

labklājību. Tas arī papildina jau īstenotās 

iniciatīvas saistībā ar kapitāla tirgu 

savienību. Fondam InvestEU būtu jāsniedz 

iespēja pievērsties konkrētiem 

mērķorientētākiem finanšu produktiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Kā izklāstīts pārdomu dokumentā 

par Eiropas sociālo dimensiju16 un Eiropas 

sociālo tiesību pīlārā17, 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 un veselībai. 

Ieguldījumi ar sociālo jomu, prasmēm un 

cilvēkkapitālu saistītā ekonomikā, kā arī 

neaizsargātu iedzīvotāju integrācijā 

(17) Kā izklāstīts pārdomu dokumentā 

par Eiropas sociālo dimensiju16 un Eiropas 

sociālo tiesību pīlārā17, kā arī ANO 

Konvencijas par personu ar invaliditāti 

tiesībām ES satvarā, 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, veselībai un sociālajiem 
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sabiedrībā var uzlabot ekonomikas 

iespējas, jo īpaši, ja tos koordinē 

Savienības līmenī. Fonds InvestEU būtu 

jāizmanto, lai atbalstītu ieguldījumus 

izglītībā un apmācībā, palīdzētu 

paaugstināt nodarbinātības līmeni, jo īpaši 

mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 

ilgtermiņa bezdarbniekiem, un uzlabotu 

situāciju attiecībā uz paaudžu solidaritāti, 

veselības aprūpi, bezpajumtniecību, 

digitālo iekļautību, kopienu attīstību, 

jauniešu lomu un vietu sabiedrībā, kā arī 

neaizsargātiem cilvēkiem, tostarp trešo 

valstu valstspiederīgajiem. Programmai 

InvestEU būtu arī jāpalīdz atbalstīt Eiropas 

kultūru un radošumu. Lai nākamajā 

desmitgadē radītu pretsvaru sabiedrības 

lielajām pārmaiņas Savienībā un darba 

tirgū, ir jāveic ieguldījumi cilvēkkapitālā, 

mikrofinansēšanā, sociālās 

uzņēmējdarbības finansēšanā un jaunos 

sociālās ekonomikas darījumdarbības 

modeļos, tostarp sociālās ietekmes 

ieguldījumos un sociālo rezultātu līguma 

slēgšanā. Programmai InvestEU būtu 

jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus 

ekosistēma, palielinot finansējuma piegādi 

mikrouzņēmumiem un sociālajiem 

uzņēmumiem un to piekļuvi šim 

finansējumam, lai apmierinātu 

pieprasījumu tiem, kam tas visvairāk ir 

vajadzīgs. Augsta līmeņa darba grupas par 

ieguldījumiem Eiropas sociālajā 

infrastruktūrā ziņojumā18 ir konstatēta 

ieguldījumu nepietiekamība sociālajā 

infrastruktūrā un pakalpojumos, tostarp 

izglītības, apmācības, veselības aprūpes un 

mājokļu jomā, kur ir nepieciešams atbalsts, 

tostarp Savienības līmenī. Tādēļ būtu 

jāizmanto publiskā, komerciālā un 

labdarības kapitāla kopīgais spēks, kā arī 

fondu atbalsts, lai atbalstītu sociālās tirgus 

vērtības ķēžu attīstību un palielinātu 

Savienības noturību. 

pakalpojumiem. Ieguldījumi ar sociālo 

jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā 

ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 

integrācijā sabiedrībā var uzlabot 

ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tos 

koordinē Savienības līmenī. Fonds 

InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 

ieguldījumus izglītībā un apmācībā, 

palīdzētu paaugstināt nodarbinātības 

līmeni, jo īpaši mazkvalificētiem darba 

ņēmējiem un ilgtermiņa bezdarbniekiem, 

un uzlabotu situāciju attiecībā uz paaudžu 

solidaritāti, veselības aprūpi 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 jāpalīdz atbalstīt Eiropas kultūru 

un radošumu. Lai nākamajā desmitgadē 

radītu pretsvaru sabiedrības lielajām 

pārmaiņas Savienībā un darba tirgū, ir 

jāveic ieguldījumi cilvēkkapitālā, sociālajā 

infrastruktūrā, ilgtspējīgā un sociāli 

atbildīgā finansēšanā, mikrofinansēšanā, 

sociālās uzņēmējdarbības finansēšanā un 

jaunos sociālās ekonomikas 

darījumdarbības modeļos, tostarp sociālās 

ietekmes ieguldījumos un sociālo rezultātu 

līguma slēgšanā. Programmai InvestEU 

būtu jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus 

ekosistēma, palielinot finansējuma piegādi 

mikrouzņēmumiem, sociālajiem 

uzņēmumiem un struktūrām, kas veicina 

sociālo solidaritāti, un to piekļuvi šim 

finansējumam, lai apmierinātu 

pieprasījumu tiem, kam tas visvairāk ir 

vajadzīgs. Augsta līmeņa darba grupas par 

ieguldījumiem Eiropas sociālajā 

infrastruktūrā ziņojumā18 ir konstatēta 

absolūta ieguldījumu nepietiekamība 

1,5 triljonu EUR apmērā laikposmā no 

2018. līdz 2030. gadam sociālajā 

infrastruktūrā un pakalpojumos, tostarp 

izglītības, apmācības, veselības aprūpes un 

mājokļu jomā, kur ir nepieciešams atbalsts, 

tostarp Savienības līmenī. Tādēļ būtu 

jāizmanto publiskā, komerciālā un 
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labdarības kapitāla kopīgais spēks, kā arī 

alternatīvu finansējuma veidu sniedzēju, 

piemēram, ētisku, sociāli atbildīgu un 

ilgtspējīgu dalībnieku, un fondu atbalsts, 

lai atbalstītu sociālās tirgus vērtības ķēžu 

attīstību un palielinātu Savienības noturību. 

_________________ _________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Publicēts 2018. gada janvārī kā Eiropas 

ekonomikas diskusiju dokuments Nr. 074. 

18 Publicēts 2018. gada janvārī kā Eiropas 

ekonomikas diskusiju dokuments Nr. 074. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Katrā politikas sadaļā vajadzētu būt 

diviem nodalījumiem, proti, ES 

nodalījumam un dalībvalsts nodalījumam. 

ES nodalījumam būtu samērīgā veidā 

jānovērš Savienības mēroga tirgus 

nepilnības vai nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas; atbalstītajiem 

pasākumiem vajadzētu būt skaidrai 

Eiropas pievienotajai vērtībai. Dalībvalsts 

nodalījumam būtu jādod dalībvalstīm 

iespēja daļu no to dalītas pārvaldības 

fondu līdzekļiem iemaksāt ES garantijas 

nodrošinājumam, lai izmantotu ES 

garantiju finansēšanas vai ieguldījumu 

darbībām, nolūkā novērst konkrētas 

tirgus nepilnības vai nepietiekami 

optimālas ieguldījumu situācijas to 

teritorijā, tostarp attiecībā uz 

neaizsargātām grupām un attālos 

reģionos, piemēram, Savienības tālākajos 

reģionos, lai īstenotu dalītas pārvaldības 

fondu mērķus. Darbības, kas atbalstītas ar 

fonda InvestEU palīdzību atbalstītas, 

izmantojot vai nu ES vai dalībvalsts 

(19) Katrā politikas sadaļā vajadzētu būt 

diviem nodalījumiem, proti, ES 

nodalījumam un dalībvalsts nodalījumam. 

Abiem nodalījumiem būtu jānovērš 

Savienības mēroga un/vai dalībvalstīm 

raksturīgas tirgus nepilnības un/vai 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas, kas saistītas ar Savienības 

politikas mērķiem. Turklāt dalībvalstīm 

jābūt iespējai veikt iemaksas dalībvalstu 

nodalījumā garantiju vai skaidras naudas 

veidā. Darbības, kas atbalstītas ar fonda 

InvestEU palīdzību atbalstītas, izmantojot 

vai nu ES vai dalībvalsts nodalījumu, 

nedrīkstētu dublēt vai izspiest privāto 

finansējumu vai kropļot konkurenci iekšējā 

tirgū. 
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nodalījumu, nedrīkstētu dublēt vai izspiest 

privāto finansējumu vai kropļot konkurenci 

iekšējā tirgū. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Dalībvalsts nodalījums būtu īpaši 

jāizstrādā tā, lai dalītas pārvaldības fondus 

varētu izmantot Savienības emitētas 

garantijas nodrošinājumam. Šīs 

kombinācijas mērķis ir izmantot 

Savienības augsto kredītreitingu, lai 

veicinātu valsts un reģionālos 

ieguldījumus, vienlaikus nodrošinot 

iespējamo saistību konsekventu riska 

pārvaldību, īstenojot Komisijas sniegto 

garantiju netiešās pārvaldības ietvaros. 

Savienībai būtu jāgarantē finansēšanas un 

ieguldījumu darbības, kas paredzētas starp 

Komisiju un īstenošanas partneri noslēgtos 

garantiju nolīgumos dalībvalsts nodalījuma 

ietvaros, dalītas pārvaldības fondiem būtu 

jāsniedz garantijas nodrošinājums, 

ievērojot nodrošinājuma likmi, ko 

Komisija nosaka, pamatojoties uz darbību 

veidu un izrietošiem paredzamiem 

zaudējumiem, un attiecīgā 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 garantiju nolīgumi. Lai noteiktu 

nodrošinājuma likmi par katru gadījumu 

atsevišķi, ir vajadzīga atkāpe no Regulas 

(ES, Euratom) Nr. XXXX19 (“Finanšu 

regula”) [211. panta 1. punkta]. Šajā 

(20) Dalībvalsts nodalījums būtu īpaši 

jāizstrādā tā, lai dalītas pārvaldības fondus 

varētu izmantot Savienības emitētas 

garantijas nodrošinājumam. Šīs 

kombinācijas mērķis ir izmantot 

Savienības augsto kredītreitingu, lai 

veicinātu valsts un reģionālos 

ieguldījumus, vienlaikus nodrošinot 

iespējamo saistību konsekventu riska 

pārvaldību, īstenojot Komisijas sniegto 

garantiju netiešās pārvaldības ietvaros. 

Savienībai būtu jāgarantē finansēšanas un 

ieguldījumu darbības, kas paredzētas starp 

Komisiju un īstenošanas partneri noslēgtos 

garantiju nolīgumos dalībvalsts nodalījuma 

ietvaros, dalītas pārvaldības fondiem būtu 

jāsniedz garantijas nodrošinājums, 

ievērojot nodrošinājuma likmi, ko 

Komisija, vienojoties ar dalībvalsti, 

nosaka, pamatojoties uz darbību veidu un 

izrietošiem paredzamiem zaudējumiem, un 

attiecīgā dalībvalsts un/vai īstenošanas 

partneri vai privātie ieguldītāji uzņemtos 

zaudējumus, kas pārsniedz paredzamos 

zaudējumus, Savienības labā emitējot 

kompensējošu garantiju. Pēc dalībvalsts 

ieskatiem vajadzētu būt arī iespējai 

izmantot pretgarantiju, lai daļēji vai 

pilnībā segtu paredzamos zaudējumus, 

kas saistīti ar dalītas pārvaldības fondu 

izmantošanu. Šādas vienošanās būtu 

jānoslēdz vienotā iemaksu nolīgumā ar 

katru dalībvalsti, kas brīvprātīgi izvēlas 

šādu iespēju. Iemaksu nolīgumam būtu 
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projektā ir paredzēts arī vienots noteikumu 

kopums par budžeta garantijām, kuras 

atbalsta centralizēti pārvaldīti fondi vai 

dalītas pārvaldības fondi, kas atvieglotu to 

apvienošanu. 

jāietver viens vai vairāki attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā īstenojami konkrēti 

garantiju nolīgumi. Lai noteiktu 

nodrošinājuma likmi par katru gadījumu 

atsevišķi, ir vajadzīga atkāpe no Regulas 

(ES, Euratom) Nr. XXXX[1] ("Finanšu 

regula") [211. panta 1. punkta]. Šajā 

projektā ir paredzēts arī vienots noteikumu 

kopums par budžeta garantijām, kuras 

atbalsta centralizēti pārvaldīti fondi vai 

dalītas pārvaldības fondi, kas atvieglotu to 

apvienošanu. 

_________________  

19  

Or. en 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Ir paredzams, ka ES garantija 

38 000 000 000 EUR apmērā (faktiskajās 

cenās) Savienības līmenī piesaistīs papildu 

ieguldījumus visā Savienībā vairāk nekā 

650 000 000 000 EUR apmērā, un tā būtu 

orientējoši jāsadala starp politikas sadaļām. 

(23) Ir paredzams, ka ES garantija 

38 000 000 000 EUR apmērā (faktiskajās 

cenās) Savienības līmenī piesaistīs papildu 

ieguldījumus visā Savienībā vairāk nekā 

650 000 000 000 EUR apmērā, un tā būtu 

jāsadala starp politikas sadaļām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

23.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (23a) Dalībvalstīm būtu jāveic iemaksas 

dalībvalsts nodalījumā garantiju vai 

skaidras naudas veidā. Neskarot Padomes 

prerogatīvas Stabilitātes un izaugsmes 
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pakta (SIP) īstenošanā, dalībvalstu 

iemaksas dalībvalsts nodalījumā garantiju 

vai skaidras naudas veidā vai dalībvalstu 

vai valstu attīstības banku, kas klasificētas 

vispārējās valdības sektorā vai rīkojas 

dalībvalstu vārdā, iemaksas ieguldījumu 

platformās būtu uzskatāmas par 

vienreizējiem pasākumiem Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1466/97 5. panta un 

Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/97 

3. panta nozīmē. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) ES garantija, kas ir fonda InvestEU 

pamatā, būtu jāīsteno netieši, Komisijai 

paļaujoties uz īstenošanas partneriem, kas 

iesaista galasaņēmējus. Komisijai ar katru 

īstenošanas partneri būtu jānoslēdz 

garantijas nolīgums, ar kuru sadala 

garantijas spēju no fonda InvestEU, lai 

atbalstītu tā finansēšanas un ieguldījumu 

darbības, kuras atbilst fonda InvestEU 

mērķiem un atbalsttiesīguma kritērijiem. 

Fondam InvestEU būtu jāparedz īpaša 

pārvaldības struktūra, lai nodrošinātu 

pareizu ES garantijas izmantošanu. 

(24) ES garantija, kas ir fonda InvestEU 

pamatā, būtu jāīsteno netieši, Komisijai 

paļaujoties uz īstenošanas partneriem, kas 

iesaista galasaņēmējus. Komisijai ar katru 

īstenošanas partneri būtu jānoslēdz 

garantijas nolīgums, ar kuru sadala 

garantijas spēju no fonda InvestEU, lai 

atbalstītu tā finansēšanas un ieguldījumu 

darbības, kuras atbilst fonda InvestEU 

mērķiem un atbalsttiesīguma kritērijiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

24.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (24a) Fonds InvestEU būtu jānodrošina 
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ar atbilstīgu pārvaldes struktūru, kurai 

vajadzētu būt samērīgai ar tā vienīgo 

mērķi — nodrošināt atbilstīgu ES 

garantijas izmantošanu. Šajā pārvaldes 

struktūrā būtu jāietilpst konsultatīvai 

padomei, valdei un investīciju komitejai. 

Komisijai būtu jānovērtē īstenošanas 

partneru iesniegto ieguldījumu un 

finansēšanas darbību saderība ar 

Savienības tiesību aktiem un politikas 

nostādnēm, savukārt lēmumi par 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām 

galu galā būtu jāpieņem īstenošanas 

partnerim. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Būtu jāizveido konsultatīva 

padome, kurā darbotos īstenošanas 

partneru pārstāvji un dalībvalstu pārstāvji, 

lai apmainītos ar informāciju un 

informāciju par tādu finanšu produktu 

ieviešanu, kurus izvērš fonda InvestEU 

ietvaros, un lai apspriestos par jaunām 

vajadzībām un jauniem produktiem, tostarp 

konkrētām teritoriālām tirgus nepilnībām. 

(25) Būtu jāizveido konsultatīva 

padome, kurā darbotos Komisijas, Eiropas 

Investīciju bankas (EIB) grupas, 
īstenošanas partneru pārstāvji un 

dalībvalstu pārstāvji, kā arī viens eksperts 

katrai no četrām politikas sadaļām, ko 

ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja, lai apmainītos ar informāciju un 

informāciju par tādu finanšu produktu 

ieviešanu, kurus izvērš fonda InvestEU 

ietvaros, un lai apspriestos par jaunām 

vajadzībām un jauniem produktiem, tostarp 

konkrētām teritoriālām tirgus nepilnībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Komisijai būtu jānovērtē 

īstenošanas partneru iesniegto 

ieguldījumu un finansēšanas darbību 

saderība ar Savienības tiesību aktiem un 

politikas nostādnēm, savukārt lēmumi par 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām 

galu galā būtu jāpieņem īstenošanas 

partnerim. 

(26) Valdei būtu jānosaka fonda 

InvestEU stratēģiskie virzieni un 

noteikumi, kas vajadzīgi tā darbības 

nodrošināšanai, kā arī noteikumi, ko 

piemēro darījumiem ar ieguldījumu 

platformām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Projekta grupai, kurā darbojas 

eksperti, kurus Komisijas rīcībā norīko 

īstenošanas partneri, lai sniegtu 

profesionālas zināšanas finanšu un 

tehniskajā novērtējumā par ierosinātajām 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, 

būtu jāvērtē īstenošanas partneru 

iesniegtie projekti, kas jānovērtē 

Investīciju komitejai. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) 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, 

(29) Izvēloties īstenošanas partnerus 

fonda InvestEU izvēršanai, Komisijai būtu 

jāapsver darījumu partnera spēja sasniegt 

fonda InvestEU mērķus un veicināt to 

sasniegšanu, lai nodrošinātu pienācīgu 

ģeogrāfisko pārklājumu un dažādošanu, 
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piesaistītu privātos ieguldītājus un 

nodrošinātu pietiekamu riska 

diversifikāciju, kā arī jaunus risinājumus, 

lai novērstu tirgus nepilnības un 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas. Ņemot vērā Eiropas Investīciju 

bankas (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 reģionālā līmenī varētu būt 

izdevīgas, lai maksimāli palielinātu 

publisko līdzekļu ietekmi uz Savienības 

teritoriju. Turklāt vajadzētu būt iespējai, ka 

citas starptautiskas finanšu iestādes ir tās 

īstenošanas partneri, jo īpaši gadījumos, 

kad tām ir salīdzinošas priekšrocības īpašu 

zināšanu un pieredzes ziņā konkrētās 

dalībvalstīs. Vajadzētu būt arī iespējai 

citiem subjektiem, kas atbilst Finanšu 

regulā noteiktajiem kritērijiem, darboties 

kā īstenošanas partneriem. 

piesaistītu privātos ieguldītājus un 

nodrošinātu pietiekamu riska 

diversifikāciju, kā arī jaunus risinājumus, 

lai novērstu tirgus nepilnības un 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas un nodrošinātu ekonomisko, 

sociālo un teritoriālo kohēziju. 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, reģionu un vietējā 

mēroga attīstību veicinošām bankām vai 

iestādēm vajadzētu būt spējīgām piedāvāt 

papildinošu finanšu produktu klāstu, ņemot 

vērā, ka to pieredze un spējas reģionālā 

līmenī varētu būt izdevīgas, lai maksimāli 

palielinātu publisko līdzekļu ietekmi uz 

Savienības teritoriju. Turklāt vajadzētu būt 

iespējai, ka citas starptautiskas finanšu 

iestādes ir tās īstenošanas partneri, jo īpaši 

gadījumos, kad tām ir salīdzinošas 

priekšrocības īpašu zināšanu un pieredzes 

ziņā konkrētās dalībvalstīs. Vajadzētu būt 

arī iespējai citiem subjektiem, kas atbilst 

Finanšu regulā noteiktajiem kritērijiem, 

darboties kā īstenošanas partneriem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

30. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Lai nodrošinātu, ka intervences 

pasākumi fonda InvestEU ES nodalījuma 

ietvaros ir galvenokārt vērsti uz tirgus 

nepilnībām un nepietiekami optimālām 

ieguldījumu situācijām Savienības līmenī, 

bet tajā pašā laikā tie īsteno vislabākā 

iespējamā ģeogrāfiskā tvēruma mērķus, ES 

(30) Lai nodrošinātu, ka intervences 

pasākumi fonda InvestEU ES nodalījuma 

ietvaros ir galvenokārt vērsti uz tirgus 

nepilnībām un nepietiekami optimālām 

ieguldījumu situācijām Savienības līmenī, 

bet tajā pašā laikā tie īsteno vislabākā 

iespējamā ģeogrāfiskā tvēruma mērķus, ES 
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garantija būtu jāpiešķir īstenošanas 

partneriem, kas vieni paši vai kopā ar 

citiem īstenošanas partneriem var aptvert 

vismaz trīs dalībvalstis. Tomēr sagaidāms, 

ka aptuveni 75 % no ES garantijas ES 

nodalījuma tiktu piešķirti īstenošanas 

partnerim vai partneriem, kuri fondu 

InvestEU ietvaros spēj piedāvāt finanšu 

produktus visās dalībvalstīs. 

garantija būtu jāpiešķir īstenošanas 

partneriem, kas vieni paši vai kopā ar 

citiem īstenošanas partneriem var aptvert 

vienu vai vairākas dalībvalstis. Ja 

īstenošanas partneri aptver vairāk nekā 

vienu dalībvalsti, īstenošanas partneru 

līgumiskajai atbildībai vajadzētu būt 

ierobežotai atbilstīgi to attiecīgajam valsts 

pilnvarojumam. Tomēr sagaidāms, ka 

vismaz 75 % no ES garantijas ES 

nodalījuma tiktu piešķirti EIB grupai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Fondam InvestEU būtu attiecīgā 

gadījumā jāpalīdz dotācijas vai finanšu 

instrumentus (vai tos abus), ko finansē no 

ES budžeta vai no ES emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēmas (ETS) inovāciju 

fonda, vienmērīgi un efektīvi apvienot ar 

minēto garantiju gadījumos, kad tas ir 

vajadzīgs, lai labāk atbalstītu ieguldījumus 

konkrētu tirgus nepilnību vai nepietiekami 

optimālu ieguldījumu situāciju risināšanai. 

(33) Fondam InvestEU būtu attiecīgā 

gadījumā jāpalīdz dotācijas vai finanšu 

instrumentus (vai tos abus), ko finansē no 

ES budžeta vai no citiem fondiem, 

piemēram, ES emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmas (ETS) inovāciju fonda, vienmērīgi 

un efektīvi apvienot ar minēto garantiju 

gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, lai labāk 

atbalstītu ieguldījumus konkrētu tirgus 

nepilnību vai nepietiekami optimālu 

ieguldījumu situāciju risināšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

36. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Lai nodrošinātu konsultāciju 

pakalpojumu plašu ģeogrāfisko tvērumu 

visā Savienībā un sekmīgi izmantotu 

(36) Lai nodrošinātu konsultāciju 

pakalpojumu plašu ģeogrāfisko tvērumu 

visā Savienībā un sekmīgi izmantotu 
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vietējās zināšanas par fondu InvestEU, 

vajadzības gadījumā, ņemot vērā jau 

izveidotās atbalsta shēmas, būtu 

jānodrošina vietēja InvestEU konsultāciju 

centra klātbūtne, tā cenšoties uz vietas 

proaktīvi sniegt reālu un individuāli 

pielāgotu palīdzību. 

vietējās zināšanas par fondu InvestEU, 

vajadzības gadījumā, ņemot vērā jau 

izveidotās atbalsta shēmas, 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, InvestEU konsultāciju centram 

būtu jāsadarbojas ar valsts attīstību 

veicinošām bankām vai iestādēm un ar 

Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

vadošajām iestādēm, kā arī jāgūst labums 

no to zināšanām un jāizmanto tās. 

Dalībvalstīs, kurās nav valsts attīstību 

veicinošu banku vai iestāžu, InvestEU 

konsultāciju centram attiecīgā gadījumā 

un pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma 

būtu proaktīvi jāsniedz konsultatīvs 

atbalsts šādas bankas vai iestādes izveidei. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

36.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (36a) InvestEU konsultāciju centram 

būtu jāsniedz konsultatīvs atbalsts 

nelieliem projektiem un jaunuzņēmumu 

projektiem, it īpaši, ja jaunizveidoti 

uzņēmumi vēlas aizsargāt savus 

ieguldījumus pētniecībā un inovācijā, 

iegūstot intelektuālā īpašuma tiesības, 

piemēram, patentus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

37. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) Saistībā ar fondu InvestEU ir 

jāatbalsta spēju veidošana, lai attīstītu 

organizatoriskās spējas un tirgus 

uzturēšanas darbības, kas ir vajadzīgas 

kvalitatīvu projektu izstrādāšanai. Turklāt 

mērķis ir radīt nosacījumus, lai paplašinātu 

potenciālo atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu 

jaunveidotos tirgus segmentos, jo īpaši 

gadījumā, ja atsevišķu projektu mazais 

apjoms ievērojami palielina darījumu 

izmaksas projekta līmenī, piemēram, 

sociālo finanšu ekosistēmu gadījumā. 

Tāpēc spēju veidošanas atbalstam 

vajadzētu būt komplementāram un 

papildinošam attiecībā uz darbībām, kuras 

veic saskaņā ar citām Savienības 

programmām un kuras attiecas uz konkrētu 

politikas jomu. 

(37) Saistībā ar fondu InvestEU ir 

jāatbalsta spēju veidošana, lai attīstītu 

organizatoriskās spējas un tirgus 

uzturēšanas darbības, kas ir vajadzīgas 

kvalitatīvu projektu izstrādāšanai. Turklāt 

mērķis ir radīt nosacījumus, lai paplašinātu 

potenciālo atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu 

jaunveidotos tirgus segmentos, jo īpaši 

gadījumā, ja atsevišķu projektu mazais 

apjoms ievērojami palielina darījumu 

izmaksas projekta līmenī, piemēram, 

sociālo finanšu ekosistēmu gadījumā. 

Tāpēc spēju veidošanas atbalstam 

vajadzētu būt komplementāram un 

papildinošam attiecībā uz darbībām, kuras 

veic saskaņā ar citām Savienības 

programmām un kuras attiecas uz konkrētu 

politikas jomu. Būtu jācenšas arī atbalstīt 

potenciālo projektu virzītāju spēju 

veidošanu, jo īpaši vietējās un reģionālās 

pakalpojumu sniedzēju organizācijās un 

iestādēs. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1) "konsultāciju centra partneris" ir 

atbalsttiesīgs darījumu partneris, ar kuru 

Komisija paraksta nolīgumu, lai īstenotu 

pakalpojumu, ko sniedz InvestEU 

konsultāciju centrs; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  27 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a) "iemaksu nolīgums" ir juridisks 

instruments, kurā Komisija un dalībvalstis 

konkretizē noteikumus attiecībā uz ES 

garantijas daļu dalībvalsts nodalījumā, 

kas noteikti 9. pantā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a) "finanšu ieguldījums" ir 

īstenošanas partnera ieguldījums spējas 

uzņemties pašrisku veidā un/vai finansiāls 

atbalsts darbībai saskaņā ar šo regulu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7) “īstenošanas partneris” ir 

atbalsttiesīgs darījumu partneris, 

piemēram, finanšu iestāde vai cits 

starpnieks, ar kuru Komisija paraksta 

garantijas nolīgumu un/vai nolīgumu, lai 

īstenotu InvestEU konsultāciju centru; 

7) "īstenošanas partneris" ir 

atbalsttiesīgs darījumu partneris, 

piemēram, finanšu iestāde vai cits 

starpnieks, ar kuru Komisija paraksta 

garantijas nolīgumu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10.a) "ieguldījumu pamatnostādnes" ir 

kritēriju kopums, kura pamatā ir šajā 

regulā noteikti principi attiecībā uz 

vispārējiem mērķiem, atbalsttiesīguma 

kritērijiem un atbalsttiesīgiem 

instrumentiem, ko izmanto Investīciju 

komiteja, lai pārredzami un neatkarīgi 

pieņemtu lēmumus par ES garantijas 

izmantošanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 10.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10.b) "investīciju platformas" ir īpašam 

nolūkam paredzēti instrumenti, pārvaldīti 

konti, ar līgumu izveidoti līdzfinansēšanas 

vai riska dalīšanas mehānismi vai citādi 

izveidoti mehānismi, ko vienības izmanto, 

lai virzītu finanšu ieguldījumu vairāku 

investīciju projektu finansēšanai, un tās 

var būt: 

 a) valsts vai vietēja līmeņa platformas, kas 

apvieno vairākus investīciju projektus 

konkrētas dalībvalsts teritorijā; 

 b) daudzvalstu vai reģionālās platformas, 

kas apvieno partnerus no vairākām 

dalībvalstīm vai trešām valstīm, kurus 

interesē projekti kādā konkrētā 

ģeogrāfiskajā apgabalā; 

 c) tematiskās platformas, kas apvieno 

investīciju projektus konkrētā nozarē; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 16.a) "ilgtspējīga finansēšana" ir 

process, kad lēmumu par ieguldījumiem 

pieņemšanā pienācīgi ņem vērā vides un 

sociālos apsvērumus, tādējādi palielinot 

ieguldījumus ilgtermiņa un ilgtspējīgās 

darbībās; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) nodarbinātības līmeņa 

paaugstināšanu Savienībā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) Savienības ekonomikas stabilitāti 

un izaugsmi; 

b) Savienības ekonomikas izaugsmi 

un ilgtspēju; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  35 
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Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) sociālo noturību un iekļautību 

Savienībā; 

c) sociālo inovāciju, noturību un 

iekļautību Savienībā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) zinātnes un tehnoloģiju attīstību, 

kā arī atbalstu kultūrai, izglītībai un 

apmācībai; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 cb) ekonomisko, teritoriālo un sociālo 

kohēziju; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) paplašināt sociālo uzņēmumu 

piekļuvi mikrofinansējumam un 

d) paplašināt sociālo uzņēmumu, 

kultūras un radošās nozares, kā arī 
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finansējumam un tā pieejamību, atbalstīt 

finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas 

saistītas ar sociālajiem ieguldījumiem un 

prasmēm un attīstīt un konsolidēt sociālo 

ieguldījumu tirgus jomās, kas minētas 

7. panta 1. punkta d) apakšpunktā. 

izglītības nozares piekļuvi 

mikrofinansējumam un finansējumam un tā 

pieejamību, atbalstīt finansēšanas un 

ieguldījumu darbības, kas saistītas ar 

sociālajiem ieguldījumiem, kompetencēm 

un prasmēm un attīstīt un konsolidēt 

sociālo ieguldījumu tirgus jomās, kas 

minētas 7. panta 1. punkta d) apakšpunktā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Papildus otrajā daļā minētajam 

ieguldījumam dalībvalstis var veikt 

iemaksas dalībvalstu nodalījumā 

garantiju vai skaidras naudas veidā. 

Dalībvalsts nodalījumā iemaksājamā 

summa nepārsniedz [X %] no kopējā 

ieguldījuma nodalījumā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Orientējošais 1. punkta pirmajā 

daļā minētās summas sadalījums ir 

izklāstīts šīs regulas I pielikumā. Komisija 

var vajadzības gadījumā mainīt I pielikumā 

minētās summas līdz 15 % attiecībā uz 

katru mērķi. Tā informē Eiropas 

Parlamentu un Padomi par jebkādām 

izmaiņām. 

2. Šā panta 1. punkta pirmajā daļā 

minētās summas sadalījums ir izklāstīts 

I pielikumā. Komisija tiek pilnvarota 

pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 

26. pantu, lai papildinātu šo regulu, 

vajadzības gadījumā mainot I pielikumā 

minētās summas līdz 15 % attiecībā uz 

katru sadaļu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Fonds InvestEU darbojas, 

izmantojot šādas četras politikas sadaļas, 

kas novērš tirgus nepilnības vai 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas to konkrētajā darbības jomā: 

1. Fonds InvestEU darbojas, 

izmantojot šādas četras politikas sadaļas, 

kas novērš tirgus nepilnības un/vai 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas to konkrētajā darbības jomā: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 

sadaļa: ietver ilgtspējīgus ieguldījumus 

tādās jomās kā transports, enerģētika, 

digitālā savienojamība, izejvielu piegāde 

un pārstrāde, kosmoss, okeāni un ūdens, 

atkritumi, dabas un cita vides 

infrastruktūra, iekārtas, mobilie aktīvi un 

inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas 

veicina Savienības mērķu īstenošanu vides 

vai sociālās ilgtspējības jomā vai abās 

minētajās jomās vai kas atbilst Savienības 

standartiem vides vai sociālās ilgtspējības 

jomā; 

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 

sadaļa: ietver ilgtspējīgus ieguldījumus 

tādās jomās kā transports, tostarp esošo 

infrastruktūras aktīvu uzturēšana vai 

uzlabošana, pievēršot īpašu vērību 

aktīviem, kas uzlabo drošību un drošumu, 

mājokļi, enerģētika, tostarp energotīklu 

starpsavienojumi, energoefektivitāte un 

atjaunojamo energoresursu enerģija, 
digitālā savienojamība, izejvielu piegāde 

un pārstrāde, kosmoss, okeāni un ūdens, 

atkritumi, dabas un cita vides 

infrastruktūra, iekārtas, mobilie aktīvi un 

inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas 

veicina Savienības mērķu īstenošanu vides 

vai sociālās ilgtspējības jomā vai abās 

minētajās jomās vai kas atbilst Savienības 

standartiem vides vai sociālās ilgtspējības 

jomā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 

sadaļa: ietver mikrofinansēšanu, sociālās 

uzņēmējdarbības finansēšanu un sociālo 

ekonomiku; prasmes, izglītību, apmācību 

un saistītos pakalpojumus; sociālo 

infrastruktūru (tostarp sociālos un studentu 

mājokļus); sociālo inovāciju; veselības 

aprūpi un ilgtermiņa aprūpi; iekļautību un 

pieejamību, kultūras darbības ar sociālu 

mērķi; neaizsargāto cilvēku, tostarp trešo 

valstu valstspiederīgo, integrāciju. 

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 

sadaļa: ietver ētisku un ilgtspējīgu 

finansēšanu, mikrofinansēšanu, darba 

ņēmēju veiktu uzņēmumu iegādi, sociālās 

uzņēmējdarbības finansēšanu un sociālo 

ekonomiku; prasmes, izglītību, apmācību 

un saistītos pakalpojumus; sociālo 

infrastruktūru (tostarp sociālos un studentu 

mājokļus); sociālo inovāciju; veselības 

aprūpi un ilgtermiņa aprūpi; iekļautību un 

pieejamību, kultūras darbības ar sociālu 

mērķi; kultūras un radošās nozares, 

tostarp ar starpkultūru dialoga un 

sociālās kohēzijas mērķiem; neaizsargāto 

cilvēku, tostarp trešo valstu 

valstspiederīgo, integrāciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Finansēšanas un ieguldījumu darbībām 

saskaņā ar ilgtspējīgas infrastruktūras 

politikas sadaļu, kas minēta 1. punkta 

a) apakšpunktā, piemēro pārbaudes 

klimata, vides un sociālās ilgtspējības 

jomā, lai līdz minimumam samazinātu 

negatīvo ietekmi un maksimāli palielinātu 

ieguvumus klimata, vides un sociālās 

dimensijas jomā. Šajā nolūkā projektu 

virzītāji, kuri lūdz finansējumu, iesniedz 

pietiekamu informāciju, pamatojoties uz 

norādēm, kas Komisijai ir jāizstrādā. 

Projektus, kas nepārsniedz konkrētu 

lielumu, kas ir definēts norādēs, atbrīvo no 

Finansēšanas un ieguldījumu darbībām 

saskaņā ar ilgtspējīgas infrastruktūras 

politikas sadaļu, kas minēta 1. punkta 

a) apakšpunktā, piemēro pārbaudes 

klimata, vides un sociālās ilgtspējības 

jomā, lai līdz minimumam samazinātu 

negatīvo ietekmi un maksimāli palielinātu 

ieguvumus klimata, vides un sociālās 

dimensijas jomā. Šajā nolūkā projektu 

virzītāji, kuri lūdz finansējumu, iesniedz 

pietiekamu informāciju, pamatojoties uz 

ieguldījumu pamatnostādnēm, kas 

Komisijai ir jāizstrādā. Projektus, kas 

nepārsniedz konkrētu lielumu, kas ir 
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minētajām pārbaudēm. definēts ieguldījumu pamatnostādnēs, 

atbrīvo no minētajām pārbaudēm. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisijas norādes ļauj: Komisijas ieguldījumu pamatnostādnes 

ļauj: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) aplēst ietekmi uz konkrētu 

teritoriju vai iedzīvotāju sociālo 

iekļaušanu. 

c) aplēst ietekmi uz sociālo iekļaušanu 

dzīves uzlabojumu un sociālās kohēzijas 

kvalitātes ziņā, pievēršot īpašu vērību 

konkrētu teritoriju neaizsargātākiem 

iedzīvotājiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Īstenošanas partneri sniedz 

vajadzīgo informāciju, lai būtu iespējams 

izsekot ieguldījumiem, kas sekmē 

Savienības mērķu īstenošanu klimata un 

4. Īstenošanas partneri sniedz 

vajadzīgo informāciju, lai būtu iespējams 

izsekot ieguldījumiem, kas sekmē 

Savienības mērķu īstenošanu klimata un 
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vides jomā, pamatojoties uz norādēm, kas 

Komisijai ir jāizstrādā. 

vides jomā, pamatojoties uz ieguldījumu 

pamatnostādnēm, kas Komisijai ir 

jāizstrādā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

7.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a pants 

 Papildināmība 

 Šajā regulā "papildināmība" ir fonda 

InvestEU atbalsts darbībām, ar ko novērš 

tirgus nepilnības vai ieguldījumu 

nepietiekamību un ko laikposmā, kad var 

izmantot ES garantiju, īstenošanas 

partneri bez fonda InvestEU atbalsta 

nevarētu īstenot vai nevarētu īstenot tikpat 

lielā mērā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katru 7. panta 1. punktā minēto 

politikas sadaļu veido divi nodalījumi, ar 

kuriem konkrētas tirgus nepilnības vai 

nepietiekami optimālu ieguldījumu 

situācijas tiek risinātas šādi: 

1. Katru 7. panta 1. punktā minēto 

politikas sadaļu veido divi nodalījumi: ES 

nodalījums un dalībvalsts nodalījums. Abi 

nodalījumi risina Savienības mēroga 

un/vai dalībvalsts konkrētas tirgus 

nepilnības un/vai nepietiekami optimālu 

ieguldījumu situācijas, kas saistītas ar 

Savienības politikas mērķiem. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ES nodalījums risina šādas 

situācijas: 

svītrots 

i) tirgus nepilnības vai nepietiekami 

optimālas ieguldījumu situācijas, kas 

saistītas ar Savienības politikas 

prioritātēm un kas tiek risinātas 

Savienības līmenī; 

 

ii) Savienības mēroga tirgus nepilnības 

vai nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas; vai 

 

iii) jaunas vai sarežģītas tirgus nepilnības 

vai nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas, lai izstrādātu jaunus finanšu 

risinājumus un tirgus struktūras; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) dalībvalsts nodalījums risina 

konkrētas tirgus nepilnības vai 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas vienā vai vairākās dalībvalstīs, 

lai īstenotu iemaksas veicošā dalītas 

pārvaldības fonda mērķus. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  52 
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Regulas priekšlikums 

9. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalstis var veikt iemaksas 

dalībvalsts nodalījumā garantiju vai 

skaidras naudas veidā. Dalībvalsts 

nodalījumā iemaksājamā summa 

nepārsniedz [X %] no kopējā ieguldījuma 

nodalījumā. Minētās iemaksas var 

pieprasīt tikai maksājumiem saistībā ar 

pieprasījumiem izmantot garantiju pēc 

finansējuma piešķiršanas saskaņā ar 

4. panta 1. punkta pirmo daļu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalsts un Komisija noslēdz iemaksu 

nolīgumu vai groza to četru mēnešu laikā 

pēc Komisijas lēmuma par partnerības 

nolīguma vai KLP plāna pieņemšanu vai 

vienlaikus ar Komisijas lēmumu par 

programmas vai KLP plāna grozījumiem. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) kopējā summa ES garantijas daļai 

dalībvalsts nodalījumā, kas attiecas uz 

konkrēto dalībvalsti, tās nodrošinājuma 

likme, iemaksas summa no dalītas 

a) kopējā summa ES garantijas daļai 

dalībvalsts nodalījumā, kas attiecas uz 

konkrēto dalībvalsti, tās nodrošinājuma 

likme, iemaksas summa no dalītas 
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pārvaldības fondiem, nodrošinājuma 

veidošanās posms saskaņā ar gada finanšu 

plānu un izrietošo iespējamo saistību 

summa, kura jāsedz ar kompensējošu 

garantiju, ko sniedz attiecīgā dalībvalsts; 

pārvaldības fondiem, nodrošinājuma 

veidošanās posms saskaņā ar gada finanšu 

plānu un izrietošo iespējamo saistību 

summa, kura jāsedz ar kompensējošu 

garantiju, ko sniedz attiecīgā dalībvalsts 

un/vai īstenošanas partneri vai privātie 

ieguldītāji; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) īstenošanas partneris vai partneri, 

kas ir pauduši savu ieinteresētību, un 

Komisijas pienākums informēt dalībvalsti 

par izvēlēto īstenošanas partneri vai 

partneriem; 

c) īstenošanas partneris vai partneri, 

kas ir izvēlēti, vienojoties ar dalībvalsti; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pēc dalībvalstu ieskatiem un vienojoties 

ar īstenošanas partneri, iemaksas no 

dalītas pārvaldības fondiem var izmantot, 

lai garantētu strukturēto finanšu 

instrumentu jebkuru maksājumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  57 
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Regulas priekšlikums 

9. pants – 5. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) ja nodrošinājumu līmenis 

minētajai ES garantijas daļai no 

dalībvalsts nodalījuma sasniedz 10 % no 

sākotnējā nodrošinājuma, attiecīgā 

dalībvalsts pēc Komisijas pieprasījuma 

kopējā nodrošinājuma fondā nodrošina 

līdz 5 % no sākotnējā nodrošinājuma. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Neskarot Padomes prerogatīvas 

Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) 

īstenošanā, dalībvalstu iemaksas 

dalībvalsts nodalījumā garantiju vai 

skaidras naudas veidā vai dalībvalstu vai 

valstu attīstības banku, kas klasificētas 

vispārējās valdības sektorā vai rīkojas 

dalībvalstu vārdā, iemaksas ieguldījumu 

platformās ir uzskatāmas par 

vienreizējiem pasākumiem Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1466/97 5. panta un 

Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/97 

3. panta nozīmē. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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1. ES garantiju īstenošanas partneriem 

piešķir saskaņā ar [Finanšu regulas] 

[219. panta 1. punktu] un pārvalda saskaņā 

ar [Finanšu regulas] [X sadaļu]. 

1. ES garantiju īstenošanas partneriem 

piešķir saskaņā ar [Finanšu regulas] 

[219. panta 1. punktu] un pārvalda saskaņā 

ar [Finanšu regulas] [X sadaļu]. ES 

garantija ir neatsaucama beznosacījumu 

pirmās prasības garantija, ko piešķir 

atbalsttiesīgiem darījumu partneriem 

finansēšanas un ieguldījumu darbību 

veikšanai saskaņā ar šo regulu, un tās 

cenu politika ir saistīta tikai ar attiecīgo 

darbību rādītājiem un riska profilu, 

pienācīgi ņemot vērā attiecīgo darbību 

veidu un noteikto politikas mērķu 

sasniegšanu, tostarp vajadzības gadījumā 

īpašu koncesijas noteikumu un stimulu 

iespējamo piemērošanu, it īpaši šādos 

gadījumos: 

 a) situācijās, kad sarežģīti finanšu tirgus 

apstākļi liegtu iespēju īstenot 

dzīvotspējīgu projektu; 

 b) ja tas vajadzīgs, lai veicinātu investīciju 

platformu izveidi vai lai finansētu 

projektus nozarēs vai jomās, kurās 

vērojamas būtiskas tirgus nepilnības 

un/vai nepietiekami optimāla ieguldījumu 

situācija; 

 c) ja tas vajadzīgs, lai novērstu sociālās 

infrastruktūras nepilnības; 

 d) ja dalībvalsts piedzīvo plašu asimetrisko 

satricinājumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Saistībā ar ES garantiju būtu arī 

jānodrošina: 

 a) stingrs mehānisms tās ātrai 

izmantošanai; 
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 b) termiņš, kas atbilst tiešā saņēmēja 

pēdējā parāda galīgajam termiņam; 

 c) atbilstīga risku un garantiju portfeļa 

uzraudzība; 

 d) uzticams mehānisms naudas plūsmu 

prognozes aprēķināšanai, ja garantija tiek 

izmantota; 

 e) risku pārvaldības lēmumu atbilstīga 

dokumentēšana; 

 f) pietiekama elastība garantijas 

izmantošanā, dodot iespēju īstenošanas 

partneriem tieši izmantot garantiju, kad/ja 

tā ir vajadzīga, it īpaši ja nav citas 

garantiju shēmas; 

 g) visu papildu prasību izpilde, ko 

pieprasa attiecīgais regulējuma 

īstenošanas uzraudzītājs, ja tādas ir, lai 

varētu uzskatīt, ka efektīvi un pilnībā ir 

novērsti riski. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a ES garantijas ES nodalījumu 

piešķir īstenošanas partneriem. Vismaz 

75 %no ES garantijas ES nodalījuma 

piešķir EIB grupai. Summu, kas 

pārsniedz 75 % no ES garantijas, var 

darīt pieejamu EIB grupai, ja valsts 

attīstību veicinošās bankas vai iestādes 

nevar pilnībā izmantot garantijas atlikušo 

daļu. Valsts attīstību veicinošās bankas 

vai iestādes var pilnībā izmantot ES 

garantiju arī tādā gadījumā, ja tās 

pieņemt lēmumu piekļūt garantijai ar EIB 

vai Eiropas Investīciju fonda 

starpniecību. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 

[Finanšu regulas] [209. panta 2. punkta a) 

līdz e) apakšpunktā], jo īpaši 

papildināmības prasībai, kas izklāstīta 

[Finanšu regulas] [209. panta 2. punkta 

b) apakšpunktā] un vajadzības gadījumā 

maksimāli palielina privātos ieguldījumus 

saskaņā ar [Finanšu regulas] [209. panta 2. 

punkta d) apakšpunktu]; 

a) atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 

[Finanšu regulas] [209. panta 2. punkta a) 

līdz e) apakšpunktā], un papildināmības 

prasībai, kas izklāstīta šīs regulas 

7.a pantā, un vajadzības gadījumā 

maksimāli palielina privātos ieguldījumus 

saskaņā ar [Finanšu regulas] [209. panta 

2. punkta d) apakšpunktu]; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) pārrobežu projektus starp 

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, vai 

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 starp 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, vai 

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; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz ES nodalījumu atbilstīgie 

darījumu partneri ir pauduši savu 

ieinteresētību un spēj segt finansēšanas un 

ieguldījumu darbības vismaz trijās 

dalībvalstīs. Īstenošanas partneri, 

izveidojot grupu, var arī kopīgi segt 

finansēšanas un ieguldījumu darbības 

vismaz trijās dalībvalstīs. 

Attiecībā uz ES nodalījumu atbilstīgie 

darījumu partneri ir pauduši savu 

ieinteresētību un spēj segt finansēšanas un 

ieguldījumu darbības vienā vai vairākās 

dalībvalstīs. Īstenošanas partneri, 

izveidojot grupu, var arī kopīgi segt 

finansēšanas un ieguldījumu darbības 

vienā vai vairākās dalībvalstīs. 

Īstenošanas partneri, kuru līgumiskā 

atbildība ir ierobežota atbilstīgi to 

attiecīgajam valsts pilnvarojumam, arī var 

risināt tirgus nepilnības vai nepietiekami 

optimālas ieguldījumu situācijas, 

izmantojot atbilstīgus, vietējai situācijai 

pielāgotus un salīdzināmus instrumentus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ņemot vērā projekta īstenošanas posmu, 

jebkurā brīdī var veidot īstenošanas 

partneru grupu dažādos sastāvos, lai 

efektīvi nodrošinātu atbilstību tirgus 

prasībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) panāk ģeogrāfisko dažādošanu; d) panāk ģeogrāfisko dažādošanu un 

dod iespēju finansēt mazākus projektus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) īstenošanas partnera spēju izvērtēt 

finansēšanas un ieguldījumu darbības 

atbilstīgi starptautiski atzītiem sociālās 

atbildības standartiem, pievēršot īpašu 

vērību sociālajai un vidiskajai ietekmei; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 bb) īstenošanas partnera spēju 

publiskot informāciju par finansēšanas 

un ieguldījumu darbībām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts – bc apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 bc) īstenošanas partnera spēju 

pārvaldīt finanšu instrumentus, 
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pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi 

saistībā ar finanšu instrumentiem un 

vadošajām iestādēm, kas minēti Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (ES, 

Euratom) 2018/1046. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Atlīdzību par riska uzņemšanos 

sadala starp Savienību un īstenošanas 

partneri proporcionāli to attiecīgajai riska 

uzņemšanās daļai attiecībā uz finansēšanas 

un ieguldījumu darbību vai attiecīgā 

gadījumā atsevišķu darbību portfeli. 

Īstenošanas partnerim uz paša risku ir 

atbilstošs riska darījums ar finansēšanas un 

ieguldījumu darbībām, kuras atbalsta ar ES 

garantiju, ja vien izņēmuma kārtā politikas 

mērķi, uz kuriem ir vērsts īstenojamais 

finanšu produkts, pēc būtības ir tādi, ka 

īstenošanas partneris nevarētu saprātīgi 

tajos ieguldīt savu riska uzņemšanās spēju. 

1. Atlīdzību par riska uzņemšanos 

sadala starp Savienību un īstenošanas 

partneri proporcionāli to attiecīgajai riska 

uzņemšanās daļai attiecībā uz finansēšanas 

un ieguldījumu darbību vai attiecīgā 

gadījumā atsevišķu darbību portfeli, un tā 

ir saistīta tikai ar attiecīgo darbību 

rādītājiem un riska profilu. Īstenošanas 

partnerim uz paša risku ir atbilstošs riska 

darījums ar finansēšanas un ieguldījumu 

darbībām, kuras atbalsta ar ES garantiju, ja 

vien izņēmuma kārtā politikas mērķi, uz 

kuriem ir vērsts īstenojamais finanšu 

produkts, pēc būtības ir tādi, ka īstenošanas 

partneris nevarētu saprātīgi tajos ieguldīt 

savu riska uzņemšanās spēju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

-17. pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -17. pants 

 Valde 

 1. Fondu InvestEU pārvalda Valde, kura 
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ES garantijas izmantošanas nolūkā 

saskaņā ar 3. pantā noteiktajiem 

vispārējiem mērķiem nosaka: 

 a) fonda InvestEU stratēģisko virzību; 

 b) fonda InvestEU darbībai 

nepieciešamās darbības nostādnes un 

procedūras; 

 c) noteikumus, ko piemēro darījumiem ar 

ieguldījumu platformām. 

 2. Valde: 

 a) sastāv no sešiem šādiem locekļiem: 

 i) trīs locekļi, kurus iecēlusi Komisija; 

 ii) viens loceklis, kuru iecēlusi Eiropas 

Investīciju banka; 

 iii) viens loceklis, kuru iecēlusi 

Konsultatīvā padome no īstenošanas 

partneru pārstāvu vidus; šis loceklis nav 

EIB pārstāvis; 

 iv) viens eksperts, kuru iecēlis Eiropas 

Parlaments. Minētais eksperts neprasa un 

nepieņem norādījumus no Savienības 

iestādēm, struktūrām, birojiem un 

aģentūrām, no dalībvalstu valdībām vai 

no citām publiskā vai privātā sektora 

struktūrām un darbojas pilnīgi neatkarīgi. 

Savus pienākumus eksperts pilda objektīvi 

un fonda InvestEU interesēs; 

 b) ievēlē priekšsēdētāju no trīs Komisijas 

iecelto locekļu vidus uz noteiktu trīs gadu 

termiņu, ko var pagarināt vienu reizi; 

 c) apspriež un pēc iespējas ņem vērā visu 

locekļu viedokļus. Ja locekļi nevar 

vienoties par kopīgu nostāju, Valde 

pieņem lēmumus ar tās locekļu 

vairākuma balsojumu. Valdes sanāksmju 

protokolos sniedz būtisku pārskatu par 

visu locekļu viedokļiem. 

 3. Valde ierosina Komisijai grozīt 

I pielikumā norādīto summu sadalījumu. 

 4. Valde regulāri rīko apspriedes ar 

attiecīgajām ieinteresētajām personām, jo 

īpaši ar līdzieguldītājiem, publiskā sektora 

iestādēm, ekspertiem, izglītības, 
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apmācības un pētniecības iestādēm, 

attiecīgajiem sociālajiem partneriem un 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, par 

ieguldījumu politikas virzienu un 

īstenošanu saskaņā ar šo regulu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisiju konsultē konsultatīva 

padome, kurai ir divi sastāvi, proti, 

īstenošanas partneru pārstāvji un 

dalībvalstu pārstāvji. 

1. Komisiju un Valdi konsultē 

konsultatīva padome. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Konsultatīvajā padomē ir: 

 a) katra īstenošanas partnera viens 

pārstāvis; 

 b) katras dalībvalsts viens pārstāvis; 

 c) viens EIB pārstāvis; 

 d) viens Komisijas pārstāvis; 

 e) viens eksperts katrai politikas sadaļai, 

ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komiteja. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Katrs īstenošanas partneris un 

katra dalībvalsts var izvirzīt vienu pārstāvi 

attiecīgajam sastāvam. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija ir pārstāvēta abos 

konsultatīvās padomes sastāvos. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 4. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Īstenošanas partneru pārstāvju 
konsultatīvās padomes sanāksmi kopīgi 

vada Komisijas pārstāvis un Eiropas 

Investīciju bankas norīkotais pārstāvis. 

Konsultatīvās padomes sanāksmi vada 

Komisijas pārstāvis. EIB pārstāvis ir 

priekšsēdētāja vietnieks. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 4. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisijas pārstāvis ir dalībvalstu 

pārstāvju konsultatīvās padomes 

sanāksmes priekšsēdētājs. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 4. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Konsultatīvā padome tiekas regulāri un 

vismaz divas reizes gadā pēc priekšsēdētāja 

pieprasījuma. Abu konsultatīvās padomes 

sastāvu kopīgas sanāksmes var organizēt 

arī pēc kopīga to priekšsēdētāju 

pieprasījuma. 

Konsultatīvā padome tiekas regulāri un 

vismaz divas reizes gadā pēc priekšsēdētāja 

pieprasījuma. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 5. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Konsultatīvā padome 5. Konsultatīvā padome: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 5. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) tās īstenošanas partneru pārstāvju svītrots 
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sastāvā: 

i) sniedz konsultācijas par finanšu 

produktu izstrādi, kas jāīsteno saskaņā ar 

šo regulu; 

 

ii) sniedz konsultācijas Komisijai par 

tirgus nepilnībām un neoptimālām 

ieguldījumu situācijām un tirgus 

apstākļiem; 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) sniedz konsultācijas par finanšu 

produktu izstrādi, kas jāīsteno saskaņā ar 

šo regulu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ab) sniedz konsultācijas Komisijai un 

Valdei par tirgus nepilnībām un 

neoptimālām ieguldījumu situācijām un 

tirgus apstākļiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 5. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) tās dalībvalstu pārstāvju sastāvā: svītrots 

i) informē dalībvalstis par InvestEU fonda 

īstenošanu; 

 

ii) veic viedokļu apmaiņu ar dalībvalstīm 

par tirgus norisēm un paraugpraksi. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) informē dalībvalstis par fonda 

InvestEU īstenošanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 5. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 bb) veic viedokļu apmaiņu ar 

dalībvalstīm par tirgus norisēm un 

paraugpraksi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

17.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 17.a pants 

 Riska novērtēšanas metodes 

 1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai 

papildinātu šo regulu, nosakot riska 

novērtēšanas metodes. Šādas riska 

novērtēšanas metodes ietver: 

 a) riska vērtēšanas klasifikāciju, lai 

nodrošinātu saskaņotu un vienādu visu 

darbību vērtēšanu neatkarīgi no tā, kas ir 

starpniekiestāde; 

 b) metodes, lai izvērtētu summu, kas 

pakļauta riskam, un saistību neizpildes 

iespējamību, pamatojoties uz skaidrām 

statistikas metodēm, tostarp vides, 

sociālajiem un pārvaldības (VSP) 

kritērijiem; 

 c) metodi, ko izmanto, lai izvērtētu riska 

darījumu, kurā netiek pildītas saistības, 

un zaudējumus, kas var rasties saistību 

nepildīšanas gadījumā, ņemot vērā 

finansējuma vērtību, projekta risku, 

atmaksas noteikumus, nodrošinājumu un 

citus būtiskus rādītājus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 

17.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 17.b pants 

 Rezultātu pārskats 

 1. Rezultātu pārskatu katrs īstenošanas 

partneris izmanto, lai izvērtētu 

ieguldījumu, kurus iespējams atbalstīs ar 

ES garantiju, kvalitāti un pamatotību. 

Rezultātu pārskats nodrošina neatkarīgu, 

pārredzamu un saskaņotu ES garantijas 

iespējamās un faktiskās izmantošanas 

novērtējumu. 
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 2. Katrs īstenošanas partneris sagatavo 

rezultātu pārskatu par tā ierosinātajām 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām. 

Ja ieguldījumu darbību ierosina vairāki 

īstenošanas partneri, rezultātu pārskatu 

kopīgi sagatavo iesaistītie īstenošanas 

partneri. 

 3. Rezultātu pārskatā jo īpaši iekļauj 

novērtējumu par: 

 a) ierosināto finansēšanas un ieguldījumu 

darbību riska profilu, ko izveido, 

piemērojot 17.a pantā minētās riska 

novērtēšanas metodes; 

 b) ieguvumu galasaņēmējiem; 

 c) atbalsttiesīguma kritēriju ievērošanu; 

 d) ieguldījumu darbības kvalitāti un 

devumu ilgtspējīgas izaugsmes un 

nodarbinātības veicināšanā; 

 e) ieguldījumu darbības devumu 

programmas InvestEU mērķu 

sasniegšanā; 

 f) tehnisko un finansiālo ieguldījumu 

projektā. 

 4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai 

papildinātu šo regulu, nosakot sīki 

izstrādātus noteikumus attiecībā uz to, kā 

īstenošanas partneri izmanto rezultātu 

pārskatu. 

 5. Ja vajadzīgs, Komisija var sniegt 

palīdzību īstenošanas partneriem riska 

novērtējuma metožu piemērošanā un 

rezultātu pārskata sagatavošanā. Komisija 

nodrošina vērtēšanas metožu atbilstīgu 

piemērošanu un Investīciju komitejai 

iesniegto rezultātu pārskatu augstu 

kvalitāti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  88 
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Regulas priekšlikums 

18. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

18. pants svītrots 

Projekta grupa  

1. Tiek izveidota projekta grupa, kas 

sastāv no ekspertiem, kurus bez ietekmes 

uz Savienības budžetu Komisijas rīcībā 

norīko īstenošanas partneri. 

 

2. Katrs īstenošanas partneris norīko 

ekspertus projekta grupai. Ekspertu skaitu 

nosaka garantijas nolīgumā. 

 

3. Komisija apstiprina, vai īstenošanas 

partneru ierosinātās finansēšanas un 

ieguldījumu darbības atbilst Savienības 

tiesību aktiem un politikas nostādnēm. 

 

4. Pēc Komisijas apstiprinājuma, kas 

minēts 3. punktā, projekta grupa veic 

kvalitātes kontroli attiecībā uz 

uzticamības pārbaudi ierosinātajām 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, 

ko veic īstenošanas partneri. 

Finansēšanas un ieguldījumu darbības 

pēc tam iesniedz Investīciju komitejai, lai 

tā apstiprinātu, ka tās tiek segtas ar ES 

garantiju. 

 

Projekta grupa sagatavo rezultātu 

pārskatu par ierosinātajām finansēšanas 

un ieguldījumu darbībām Investīciju 

komitejai. 

 

Rezultātu pārskatā jo īpaši iekļauj 

novērtējumu par: 

 

a) ierosināto finansēšanas un ieguldījumu 

darbību riska profilu; 

 

b) ieguvumu galasaņēmējiem;  

c) atbalsttiesīguma kritēriju ievērošanu.  

Katrs īstenošanas partneris sniedz 

atbilstīgu un saskaņotu informāciju 

projekta grupai, lai tā varētu veikt riska 

analīzi un sagatavot rezultātu pārskatu. 

 

5. Projekta grupas eksperts nevērtē 

uzticamības pārbaudi vai novērtējumu, 
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kas saistīts ar iespējamu finansēšanas vai 

ieguldījumu darbību, ko iesniedzis 

īstenošanas partneris, kurš ir norīkojis 

attiecīgo ekspertu Komisijas rīcībā. Šis 

eksperts arī nesagatavo rezultātu pārskatu 

attiecībā uz minētajiem priekšlikumiem. 

6. Ikviens projekta grupas eksperts 

nevilcinoties paziņo Komisijai par 

jebkādu interešu konfliktu un sniedz tai 

visu informāciju, kas vajadzīga, lai 

pastāvīgi pārliecinātos, ka nav izveidojies 

interešu konflikts. 

 

7. Komisija nosaka sīki izstrādātus 

noteikumus par projekta grupas darbību 

un pārbauda interešu konflikta situācijas. 

 

8. Komisija nosaka sīki izstrādātus 

noteikumus par rezultātu pārskatu, lai 

Investīciju komiteja varētu apstiprināt ES 

garantijas izmantošanu attiecībā uz 

ierosināto finansēšanas vai ieguldījumu 

darbību. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  89 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tiek izveidota investīciju komiteja. 

Tā: 

1. Tiek izveidota neatkarīga 

investīciju komiteja. Tā: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) izskata priekšlikumus par a) izskata priekšlikumus par 
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finansēšanas un ieguldījumu darbībām, ko 

iesnieguši īstenošanas partneri segumam 

saskaņā ar ES garantiju; 

finansēšanas un ieguldījumu darbībām, ko 

iesnieguši īstenošanas partneri segumam 

saskaņā ar ES garantiju un kas pārbaudē 

atzīti par atbilstīgiem Savienības tiesību 

aktiem un politikai, ko īsteno Komisija; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  91 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pārbauda to atbilstību šai regulai un 

attiecīgajām ieguldījumu pamatnostādnēm, 

īpašu uzmanību pievēršot papildināmības 

prasībai, kas minēta [Finanšu regulas] 

[209. panta 2. punkta b) apakšpunktā] un 

prasībai piesaistīt privātos ieguldījumus, 

kas minēta [Finanšu regulas] [209. panta 2. 

punkta d) apakšpunktā]; un 

b) pārbauda to atbilstību šai regulai un 

attiecīgajām ieguldījumu pamatnostādnēm, 

īpašu uzmanību pievēršot papildināmības 

prasībai, kas minēta šīs regulas 7.a pantā, 

un prasībai piesaistīt privātos ieguldījumus, 

kas minēta [Finanšu regulas] [209. panta 2. 

punkta d) apakšpunktā]; un 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  92 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Katrā Investīciju komitejas sastāvā ir seši 

atalgoti ārējie eksperti. Komisija izvēlas 

ekspertus saskaņā ar [Finanšu regulas] 

[237. pantu] un ieceļ uz noteiktu termiņu 

līdz četriem gadiem. Šo termiņu var 

atjaunot, bet tas kopumā nepārsniedz 

septiņus gadus. Komisija var nolemt 

atjaunot pilnvaru termiņu pašreizējam 

Investīciju komitejas loceklim, 

neizmantojot šajā punktā noteikto 

procedūru. 

Katrā Investīciju komitejas sastāvā ir seši 

atalgoti ārējie eksperti. Komisija izvēlas 

ekspertus saskaņā ar [Finanšu regulas] 

[237. pantu] un ieceļ uz noteiktu termiņu 

līdz četriem gadiem. Šo termiņu var 

atjaunot, bet tas kopumā nepārsniedz 

septiņus gadus. Valde var nolemt atjaunot 

pilnvaru termiņu pašreizējam Investīciju 

komitejas loceklim, neizmantojot šajā 

punktā noteikto procedūru. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  93 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts – 5. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Četri locekļi ir pastāvīgie locekļi visos 

četros Investīciju komitejas sastāvos. 

Turklāt katrā no šiem četriem komitejas 

sastāviem ir divi eksperti, kuriem ir 

pieredze ar ieguldījumiem nozarēs, kuras 

aptver konkrētā politikas sadaļa. Vismaz 

vienam no pastāvīgajiem locekļiem ir 

specializētas zināšanas par ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem. Komisija norīko Investīciju 

komitejas locekļus konkrētam sastāvam vai 

sastāviem. Investīciju komiteja no savu 

pastāvīgo locekļu vidus ievēl 

priekšsēdētāju. 

Četri locekļi ir pastāvīgie locekļi visos 

četros Investīciju komitejas sastāvos. 

Turklāt katrā no šiem četriem komitejas 

sastāviem ir divi eksperti, kuriem ir 

pieredze ar ieguldījumiem nozarēs, kuras 

aptver konkrētā politikas sadaļa. Vismaz 

vienam no pastāvīgajiem locekļiem ir 

specializētas zināšanas par ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem. Valde norīko Investīciju 

komitejas locekļus konkrētam sastāvam vai 

sastāviem. Investīciju komiteja no savu 

pastāvīgo locekļu vidus ievēl 

priekšsēdētāju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  94 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts – 6. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 

procedūras noteikumus un vada Investīciju 

komitejas sekretariātu. 

Valde pieņem procedūras noteikumus un 

vada Investīciju komitejas sekretariātu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  95 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 3. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Visu Investīciju komitejas locekļu CV un 

interešu deklarācijas publisko un pastāvīgi 

atjaunina. Ikviens investīciju komitejas 

loceklis nevilcinoties sniedz Komisijai visu 

informāciju, kas vajadzīga, lai pastāvīgi 

pārliecinātos, ka nav izveidojies interešu 

konflikts. 

Visu Investīciju komitejas locekļu CV un 

interešu deklarācijas publisko un pastāvīgi 

atjaunina. Ikviens investīciju komitejas 

loceklis nevilcinoties sniedz Komisijai un 

Valdei visu informāciju, kas vajadzīga, lai 

pastāvīgi pārliecinātos, ka nav izveidojies 

interešu konflikts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  96 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 3. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija var atbrīvot locekli no viņa vai 

viņas pienākumu pildīšanas, ja viņš vai 

viņa neievēro šajā punktā noteiktās 

prasības vai citu attiecīgi pamatotu iemeslu 

dēļ. 

Valde var atbrīvot locekli no viņa vai viņas 

pienākumu pildīšanas, ja viņš vai viņa 

neievēro šajā punktā noteiktās prasības vai 

citu attiecīgi pamatotu iemeslu dēļ. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  97 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 4. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Investīciju komiteja, novērtējot un 

verificējot priekšlikumus, izmanto 

18. panta 3. punktā minēto rezultātu 

pārskatu. 

Investīciju komiteja, novērtējot un 

verificējot priekšlikumus, izmanto 

17.b pantā minēto rezultātu pārskatu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  98 
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Regulas priekšlikums 

19. pants – 5. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Investīciju komitejas secinājumus pieņem 

ar visu locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

Neizšķirta balsojuma gadījumā Investīciju 

komitejas priekšsēdētājam ir izšķirošā 

balss. 

Investīciju komitejas secinājumus pieņem 

ar visu locekļu vienkāršu balsu vairākumu 

ar nosacījumu, ka šāds vienkāršs balsu 

vairākums ietver vismaz viena eksperta 

balsi. Neizšķirta balsojuma gadījumā 

Investīciju komitejas priekšsēdētājam ir 

izšķirošā balss. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  99 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Investīciju komitejas secinājumi, ar kuriem 

apstiprina ES garantijas atbalstu 

finansēšanas un ieguldījumu darbībai, ir 

publiski pieejami un ietver apstiprināšanas 

pamatojumu. Publikācijā neiekļauj 

sensitīvu komercinformāciju. 

Investīciju komitejas secinājumi, ar kuriem 

apstiprina ES garantijas atbalstu 

finansēšanas un ieguldījumu darbībai, ir 

publiski pieejami un ietver apstiprināšanas 

pamatojumu. Tajos atsaucas arī uz 

vispārējo novērtējumu, kas izriet no 

18. pantā minētā rezultātu pārskata. 

Attiecīgā gadījumā Investīciju komiteja 

ES garantijas izmantošanu apstiprinošo 

lēmumu sarakstā iekļauj informāciju par 

darbībām, jo īpaši to aprakstu, atbalstītāju 

vai finanšu starpnieku identitāti un 

projekta mērķus. Publikācijā neiekļauj 

sensitīvu komercinformāciju. Komerciāli 

sensitīvu lēmumu gadījumā Investīciju 

komiteja šādus lēmumus un informāciju 

par atbalstītājiem vai finanšu 

starpniekiem publisko attiecīgā 

finansējuma slēgšanas dienā vai agrākā 

dienā, kad šāda komerciāla sensitivitāte 

beidzas. 

Or. en 

 



 

PR\1165426LV.docx 57/71 PE628.640v01-00 

 LV 

Grozījums Nr.  100 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 5. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Rezultātu pārskats ir publiski pieejams pēc 

tam, kad attiecīgā gadījumā parakstīta 

finansēšanas vai ieguldījumu darbība vai 

apakšprojekts. Publikācijā neiekļauj 

sensitīvu komercinformāciju vai personas 

datus, kas nav atklājami saskaņā ar 

Savienības datu aizsardzības noteikumiem. 

Rezultātu pārskats ir publiski pieejams pēc 

tam, kad parakstīta finansēšanas vai 

ieguldījumu darbība vai apakšprojekts. 

Publikācijā neiekļauj sensitīvu 

komercinformāciju vai personas datus, kas 

nav atklājami saskaņā ar Savienības datu 

aizsardzības noteikumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  101 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 5. punkts – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Investīciju komitejas secinājumus, kuros 

noraidīta ES garantijas izmantošana, 
divreiz gadā nosūta Eiropas Parlamentam 

un Padomei, ievērojot stingras 

konfidencialitātes prasības. 

Investīciju komiteja divreiz gadā iesniedz 

Eiropas Parlamentam un Padomei visu 

secinājumu sarakstu, kā arī rezultātu 

pārskatus, kuri attiecas uz visiem 

minētajiem lēmumiem. Minēto 

informāciju iesniedz, ievērojot stingras 

konfidencialitātes prasības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  102 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 5. punkts – 4.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Investīciju komitejas secinājumus, ar ko 

noraida ES garantijas izmantošanu, 

savlaicīgi dara pieejamus attiecīgajam 

īstenošanas partnerim. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  103 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Ja investīciju komiteja tiek lūgta 

apstiprināt ES garantijas izmantošanu 

finansēšanas vai ieguldījumu darbībai, kas 

ir mehānisms, programma vai struktūra, 

kuras pamatā ir apakšprojekti, šis 

apstiprinājums ietver pamatā esošos 

apakšprojektus, izņemot gadījumus, kad 

Investīciju komiteja nolemj paturēt tiesības 

apstiprināt tos atsevišķi. 

6. Ja investīciju komiteja tiek lūgta 

apstiprināt ES garantijas izmantošanu 

finansēšanas vai ieguldījumu darbībai, kas 

ir mehānisms, programma vai struktūra, 

kuras pamatā ir apakšprojekti, šis 

apstiprinājums ietver pamatā esošos 

apakšprojektus, izņemot gadījumus, kad 

Investīciju komiteja pienācīgi pamatotos 

gadījumos nolemj paturēt tiesības 

apstiprināt tos atsevišķi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  104 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 InvestEU konsultāciju centru vada 

Komisija sadarbībā ar EIB grupu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  105 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

InvestEU konsultāciju centrs ir pieejams kā 

katras 7. panta 1. punktā minētās politikas 

sadaļas elements, kas aptver visas minētās 

InvestEU konsultāciju centrs ir pieejams kā 

katras 7. panta 1. punktā minētās politikas 

sadaļas elements, kas aptver visas minētās 
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sadaļas nozares. Turklāt ir pieejami 

starpnozaru konsultāciju pakalpojumi. 

sadaļas nozares. Turklāt ir pieejami 

starpnozaru un spēju veidošanas 

konsultāciju pakalpojumi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  106 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) izmanto maza mēroga projektu 

piesaistīšanas un finansēšanas 

potenciālu, tostarp ar investīciju 

platformu starpniecību; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  107 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) atbalsta darbības un izmanto 

vietējās zināšanas, lai veicinātu fonda 

InvestEU atbalsta izmantošanu visā 

Savienībā, un, ja iespējams, aktīvi sekmē 

fonda InvestEU nozaru un ģeogrāfiskās 

dažādošanas mērķa īstenošanu, atbalstot 

īstenošanas partnerus iespējamu 

finansēšanas un ieguldījumu darbību 

izveidē un attīstīšanā; 

c) atbalsta darbības un izmanto 

vietējās zināšanas, lai veicinātu fonda 

InvestEU atbalsta izmantošanu visā 

Savienībā, un aktīvi sekmē fonda InvestEU 

nozaru un ģeogrāfiskās dažādošanas mērķa 

īstenošanu, atbalstot īstenošanas partnerus 

iespējamu finansēšanas un ieguldījumu 

darbību izveidē un attīstīšanā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  108 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts – f apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) atbalsta pasākumus spēju 

veidošanai, lai attīstītu organizatoriskās 

spējas, prasmes un procesus un paātrinātu 

organizāciju gatavību veikt ieguldījumus, 

lai projektu virzītāji un iestādes izveidotu 

ieguldījumu projektu plūsmas un 

pārvaldītu projektus un lai finanšu 

starpnieki īstenotu finansēšanas un 

ieguldījumu darbības to vienību labā, kuras 

saskaras ar grūtībām piekļūt finansējumam, 

tostarp sniedzot atbalstu risku novērtēšanas 

spēju vai nozarei specifisku zināšanu 

pilnveidošanā. 

f) atbalsta pasākumus spēju 

veidošanai, lai attīstītu organizatoriskās 

spējas, prasmes un procesus un paātrinātu 

organizāciju gatavību veikt ieguldījumus, 

lai projektu virzītāji un iestādes izveidotu 

ieguldījumu projektu plūsmas, attīstītu 

finanšu instrumentus un investīciju 

platformas un pārvaldītu projektus un lai 

finanšu starpnieki īstenotu finansēšanas un 

ieguldījumu darbības to vienību labā, kuras 

saskaras ar grūtībām piekļūt finansējumam, 

tostarp sniedzot atbalstu risku novērtēšanas 

spēju vai nozarei specifisku zināšanu 

pilnveidošanā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  109 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 fa) aktīvi sniedz konsultatīvu atbalstu 

jaunuzņēmumiem, it īpaši, ja 

jaunuzņēmumi vēlas aizsargāt savus 

ieguldījumus pētniecībā un inovācijā, 

iegūstot intelektuālā īpašuma tiesības, 

piemēram, patentus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  110 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Par pakalpojumiem, kas minēti 

2. punktā, var iekasēt maksu, lai segtu daļu 

4. Par pakalpojumiem, kas minēti 

2. punktā, var iekasēt maksu, lai segtu daļu 
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no šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām. no šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām. 

InvestEU konsultāciju centrs sniedz 

zināšanas bez maksas publiskā sektora 

projektu virzītājiem un bezpeļņas 

organizācijām, un MVU piemērotās 

maksas par sniegto tehnisko palīdzību 

nepārsniedz vienu trešdaļu no attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanas izmaksām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  111 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. InvestEU konsultāciju centram 

vajadzības gadījumā ir vietējā klātbūtne. 

Vietēju klātbūtni jo īpaši izveido 

dalībvalstīs vai reģionos, kuriem ir grūti 

izstrādāt projektus fonda InvestEU 

ietvaros. InvestEU konsultāciju centrs 

veicina zināšanu nodošanu reģionālā un 

vietējā līmenī, lai attīstītu reģionālās un 

vietējās spējas un īpašas zināšanas attiecībā 

uz 1. punktā minēto atbalstu. 

6. InvestEU konsultāciju centram 

vajadzības gadījumā ir vietējā klātbūtne. 

Vietēju klātbūtni jo īpaši izveido 

dalībvalstīs vai reģionos, kuriem ir grūti 

izstrādāt projektus fonda InvestEU 

ietvaros. InvestEU konsultāciju centrs 

veicina zināšanu nodošanu reģionālā un 

vietējā līmenī, lai attīstītu reģionālās un 

vietējās spējas un īpašas zināšanas attiecībā 

uz 1. punktā minēto atbalstu un lai 

īstenotu un atbalstītu nelielus projektus. 

Komisija slēdz atsevišķus nolīgumus ar 

finanšu iestādēm vai citiem starpniekiem, 

lai ieceltu tos par konsultāciju centra 

partneriem un uzticētu tiem InvestEU 

konsultāciju centra funkciju īstenošanu 

uz vietas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  112 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 6.a Lai sasniegtu 1. punktā minēto 

konsultatīvo atbalstu un atvieglotu 

konsultatīva atbalsta sniegšanu vietējā 

līmenī, InvestEU konsultāciju centrs 

sadarbojas ar valsts attīstību veicinošām 

bankām vai iestādēm un izmanto to 

zināšanas. Sadarbību starp InvestEU 

konsultāciju centru, no vienas puses, un 

valsts attīstību veicinošām bankām vai 

iestādēm, no otras puses, var īstenot 

līgumiskas partnerības veidā. InvestEU 

konsultāciju centrs cenšas noslēgt vismaz 

vienu sadarbības nolīgumu ar valsts 

attīstību veicinošu banku vai iestādi katrā 

dalībvalstī. Dalībvalstīs, kurās nav valsts 

attīstību veicinošu banku vai iestāžu, 

InvestEU konsultāciju centrs attiecīgā 

gadījumā un pēc attiecīgās dalībvalsts 

pieprasījuma proaktīvi sniedz konsultatīvu 

atbalstu šādas bankas vai iestādes 

izveidei. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  113 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Projektus, kas atbilst 3. punktā 

izklāstītajiem nosacījumiem, Komisija 

nosūta attiecīgajiem īstenošanas 

partneriem. 

4. Projektus, kas atbilst 3. punktā 

izklāstītajiem nosacījumiem, Komisija 

nosūta attiecīgajiem īstenošanas partneriem 

un attiecīgā gadījumā InvestEU 

konsultāciju centram. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  114 

Regulas priekšlikums 

7. nodaļa – virsraksts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Uzraudzība un ziņošana, novērtēšana un 

kontrole 

Pārskatatbildība, uzraudzība un ziņošana, 

novērtēšana un kontrole 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  115 

Regulas priekšlikums 

-22. pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -22. pants 

 Pārskatatbildība 

 1. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 

pieprasījuma Valdes priekšsēdētājs ziņo 

pieprasījumu izteikušajai iestādei par 

InvestEU darbības rezultātiem, tostarp 

piedaloties uzklausīšanas sanāksmē 

Eiropas Parlamentā. 

 2. Valdes priekšsēdētājs mutiski vai 

rakstiski atbild uz jautājumiem, ko 

Eiropas Parlaments vai Padome uzdod 

fondam InvestEU, un jebkurā gadījumā 

ne vēlāk kā piecu nedēļu laikā pēc 

jautājuma saņemšanas dienas. 

 3. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 

pieprasījuma Komisija iesniedz ziņojumu 

par šīs regulas piemērošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  116 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Turklāt katrs īstenošanas partneris 

ik pēc sešiem mēnešiem Komisijai iesniedz 

ziņojumu par finansēšanas un ieguldījumu 

5. Turklāt katrs īstenošanas partneris 

ik pēc sešiem mēnešiem Eiropas 

Parlamentam un Komisijai iesniedz 
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darbībām, uz kurām attiecas šī regula, 

attiecīgi iedalot tās pa ES un dalībvalsts 

nodalījumiem. Ziņojumā ietver 

izvērtējumu par atbilstību prasībām ES 

garantijas izmantošanai un šīs regulas 

III pielikumā minētajiem galvenajiem 

darbības rādītājiem. Ziņojumā iekļauj arī 

darbības, statistikas, finanšu un 

grāmatvedības datus par katru finansēšanas 

un ieguldījumu darbību un par tās 

nodalījumu, politikas sadaļu un fonda 

InvestEU līmeni. Vienā no šiem 

ziņojumiem iekļauj informāciju, ko 

īstenošanas partneri snieguši saskaņā ar 

[Finanšu regulas] [155. panta 1. punkta 

a) apakšpunktu]. 

ziņojumu par finansēšanas un ieguldījumu 

darbībām, uz kurām attiecas šī regula, 

attiecīgi iedalot tās pa ES un dalībvalsts 

nodalījumiem. Ziņojumā ietver 

izvērtējumu par atbilstību prasībām ES 

garantijas izmantošanai un šīs regulas 

III pielikumā minētajiem galvenajiem 

darbības rādītājiem. Ziņojumā iekļauj arī 

darbības, statistikas, finanšu un 

grāmatvedības datus par katru finansēšanas 

un ieguldījumu darbību un par tās 

nodalījumu, politikas sadaļu un fonda 

InvestEU līmeni. Vienā no šiem 

ziņojumiem iekļauj informāciju, ko 

īstenošanas partneri snieguši saskaņā ar 

[Finanšu regulas] [155. panta 1. punkta 

a) apakšpunktu]. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  117 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija līdz 2025. gada 

30. septembrim veic starpposma 

novērtējumu par programmu InvestEU, jo 

īpaši par ES garantijas izmantojumu. 

2. Komisija līdz 2024. gada 

30. septembrim veic starpposma 

novērtējumu par programmu InvestEU, jo 

īpaši par ES garantijas izmantojumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  118 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Programmas InvestEU īstenošanas 

beigās, bet ne vēlāk kā pēc četriem gadiem 

no 1. pantā norādītā termiņa beigām, 

Komisija veic programmas InvestEU 

3. Programmas InvestEU īstenošanas 

beigās, bet ne vēlāk kā pēc diviem gadiem 

no 1. pantā norādītā termiņa beigām, 

Komisija veic programmas InvestEU 
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galīgo novērtēšanu, jo īpaši attiecībā uz ES 

garantijas izmantojumu. 

galīgo novērtēšanu, jo īpaši attiecībā uz ES 

garantijas izmantojumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  119 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

7. panta 6. punktā, 22. panta 2. punktā un 

23. panta 6. punktā minētos deleģētos aktus 

piecus gadus [no šīs regulas spēkā stāšanās 

dienas]. Komisija sagatavo ziņojumu par 

pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus 

mēnešus pirms minētā piecu gadu 

laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana 

tiek automātiski pagarināta uz tāda paša 

ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 

Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu 

pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 

katra laikposma beigām. 

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

4. panta 2. punktā, 7. panta 6. punktā, 

17.a pantā, 17.b pantā, 22. panta 2. punktā 

un 23. panta 6. punktā minētos deleģētos 

aktus piecus gadus [no šīs regulas spēkā 

stāšanās dienas]. Komisija sagatavo 

ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais 

deviņus mēnešus pirms minētā piecu gadu 

laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana 

tiek automātiski pagarināta uz tāda paša 

ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 

Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu 

pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 

katra laikposma beigām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  120 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā brīdī var atsaukt 7. panta 6. punktā, 

22. panta 2. punktā un 23. panta 6. punktā 

minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu 

par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 

pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā brīdī var atsaukt 4. panta 

2. punktā, 7. panta 6. punktā, 17.a pantā, 

17.b pantā, 22. panta 2. punktā un 

23. panta 6. punktā minēto pilnvaru 

deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības 
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jau spēkā esošos deleģētos aktus. Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 

tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  121 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Saskaņā ar 7. panta 6. punktu, 

22. panta 2. punktu un 23. panta 6. punktu 

pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 

tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad 

minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu 

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

6. Saskaņā ar 4. panta 2. punktu, 

7. panta 6. punktu, 17.a pantu, 17.b pantu, 

22. panta 2. punktu un 23. panta 6. punktu 

pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 

tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad 

minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu 

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  122 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Īstenošanas 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. 

1. Īstenošanas 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 un 

liekot uzsvaru arī uz sociālo un vidisko 
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ietekmi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  123 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) ilgtspējīgas enerģijas 

infrastruktūras (pārvades un sadales 

līmenis, uzglabāšanas tehnoloģijas) 

izveide, pilnveidošana un modernizācija; 

c) ilgtspējīgas enerģijas 

infrastruktūras, tostarp energotīklu 

starpsavienojumu (pārvades un sadales 

līmenis, uzglabāšanas tehnoloģijas), 

izveide, pilnveidošana un modernizācija; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  124 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) esošo infrastruktūras aktīvu 

uzturēšana vai uzlabošana transporta un 

enerģētikas nozarē, pievēršot īpašu vērību 

drošības un drošuma aspektiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  125 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 3. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) ilgtspējīga pilsētu, lauku un 

piekrastes attīstība; 

e) ilgtspējīga pilsētu, lauku un 

piekrastes attīstība un reģenerācija; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  126 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 3. punkts – ha apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ha) projekti klimata pārmaiņu 

mazināšanai un ilgtspējīga kultūras 

mantojuma atbalstam, it īpaši stratēģijas 

un instrumenti, lai aizsargātu Eiropas 

kultūras materiālo un nemateriālo 

mantojumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  127 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 5. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 fa) tādu jauno tehnoloģiju, piemēram, 

atbalsta tehnoloģiju, attīstība, ko izmanto 

saistībā ar kultūras un radošo nozaru 

precēm un pakalpojumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  128 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 6. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 fa) digitālo tehnoloģija izmantošana 

Eiropas materiālā un nemateriālā 

kultūras mantojuma saglabāšanai un 

atjaunošanai; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  129 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 6. punkts – fb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 fb) intelektuālā īpašuma tiesību 

tehnoloģiskais pārvaldījums. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  130 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 7. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Finansiāls atbalsts vienībām, kuras 

nodarbina līdz 3000 darbinieku, jo īpaši 

pievēršoties MVU un mazām vidējas 

kapitalizācijas sabiedrībām, jo īpaši veicot 

šādus pasākumus: 

7. Finansiāls atbalsts vienībām, kuras 

nodarbina līdz 3000 darbinieku, jo īpaši 

pievēršoties MVU, mazām vidējas 

kapitalizācijas sabiedrībām un sociālajiem 

uzņēmumiem, jo īpaši veicot šādus 

pasākumus: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  131 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) mikrofinansēšana, sociālo 

uzņēmumu finansēšana un sociālā 

ekonomika; 

a) ētiska un ilgtspējīga finansēšana, 

mikrofinansēšana, sociālo uzņēmumu 

finansēšana un sociālā ekonomika; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  132 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 11. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) izglītība, apmācība un saistīti 

pakalpojumi; 

c) izglītība, profesionālā apmācība un 

saistīti pakalpojumi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  133 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 3. punkts – 3.3.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.3.a Ieguldījumi sociālo mērķu atbalstam 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  134 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 7. punkts – 7.1. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7.1. Sociālā infrastruktūra: atbalstītās 

sociālās infrastruktūras kapacitāte, 

klasificējot pēc nozarēm: mājokļi, izglītība, 

veselības aprūpe, cita 

7.1. Sociālā infrastruktūra: atbalstītās 

sociālās infrastruktūras kapacitāte un 

tvērums, klasificējot pēc nozarēm: mājokļi, 

izglītība, veselības aprūpe, cita 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  135 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 7. punkts – 7.2.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 7.2.a Mikrofinansēšana un sociālo 

uzņēmumu finansēšana: izveidoto 

sociālās ekonomikas uzņēmumu skaits 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  136 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 7. punkts – 7.2.b apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.2.b Mikrofinansēšana un sociālo 

uzņēmumu finansēšana: atbalstīto 

sociālās ekonomikas uzņēmumu skaits, 

tos klasificējot pēc posmiem (agrīns, 

izaugsmes/paplašināšanās posms) 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  137 

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 7. punkts – 7.5. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7.5. Prasmes: personu skaits, kas apgūst 

jaunas prasmes: formālās izglītības un 

apmācību kvalifikācija 

7.5. Prasmes: personu skaits, kas apgūst 

jaunas prasmes vai kuru prasmes tiek 

atzītas: formālās, ikdienējās un 

neformālās izglītības un apmācību 

kvalifikācija 

Or. en 

 

 

 


