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PR_COD_1amCom

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 attiecībā uz 
maksātspējas atbalsta instrumenta izveidi groza Regulu (ES) 2015/1017
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0404),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 172. un 
173. pantu, 175. panta trešo daļu un 182. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija 
tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0156/2020),

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Budžeta kontroles komitejas 
atzinumus, 

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-
0000/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

par to, ka Covid-19 pandēmijas rezultātā 
pašu kapitāla atjaunošanas vajadzības 
reģionā 2020. gadā varētu būt aptuveni 
EUR 720 miljardi. Šī summa varētu būt vēl 
daudz lielāka, ja pārvietošanās 
ierobežojumus nāktos paturēt spēkā ilgāk, 
nekā paredzēts pašlaik, vai ja tie būtu 
jāpiemēro no jauna sakarā ar slimības 
atkārtotu uzliesmojumu. Stresa scenārija 
gadījumā tiešā ietekme uz visu Savienībā 
reģistrēto sabiedrību (biržu sarakstos 
iekļauto un neiekļauto sabiedrību) pašu 
kapitālu varētu palielināties līdz 
1,2 triljoniem EUR. Šo kapitāla 
nepietiekamības problēmu atstāšana bez 
ievērības var novest pie mazāku 
ieguldījumu un augstāku bezdarba perioda 
ieilgšanas. Kapitāla nepietiekamības 
ietekme dažādās nozarēs un dalībvalstīs 
būs nevienmērīga, kas novedīs pie 
novirzēm vienotajā tirgū. Situāciju vēl 
sarežģītāku padara apstāklis, ka ievērojami 
atšķiras dalībvalstu spēja sniegt valsts 
atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Būtu attiecīgi jāpalielina ES 
galvojuma uzkrājums. Pat ja laikus tiek 
sniegts pašu kapitāla atbalsts, var 
sagaidīt, ka bankrota un norakstīšanas 
rādītāji būs augstāki nekā pirmskrīzes 
periodā, jo īpaši, ja tiks atjaunoti 
pārvietošanās ierobežojumi vai ilgāka 
termiņa ierobežojumi saimnieciskajai 
darbībai. Ņemot vērā no maksātspējas 
atbalsta klases veikto investīciju un 
finansēšanas operāciju augsto riska pakāpi, 
vispārējā ESIF uzkrājumu likme būtu 
jākoriģē līdz 45,8 %.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Neskarot Padomes prerogatīvas 
saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta 
īstenošanu, ja pašas dalībvalstis vai valsts 
attīstību veicinošas bankas, kas 
klasificētas vispārējās valdības sektorā vai 
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kas darbojas dalībvalsts vārdā, veic 
vienreizējas iemaksas ESIF, tematiskajās 
vai daudzvalstu investīciju platformās, 
īpašam nolūkam dibinātās sabiedrībās vai 
fondos, kā arī citos mehānismos, kuri 
izveidoti maksātspējas atbalsta klases 
īstenošanai, tad šādas dalībvalstu 
iemaksas principā būtu jāuzskata par 
vienreizējiem pasākumiem Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1466/97 5. panta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/97 3. 
panta nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) No kapitāla fondiem, īpašam 
nolūkam dibinātām sabiedrībām, 
investīciju platformām un valsts attīstību 
veicinošām bankām un iestādēm būtu 
jānodrošina kapitāls vai kvazikapitāls 
(piemēram, hibrīdparāds, pakārtots parāds, 
priekšrocību akcijas vai konvertējams 
kapitāls) atbilstīgām sabiedrībām, bet 
nebūtu jāatbalsta vienības, kuru mērķis ir 
izpirkšana (vai aizstājējkapitāls) nolūkā 
aktīvus izpārdot pa daļām. Starpniekiem 
maksātspējas atbalsta klases ietvaros 
vajadzētu būt reģistrētiem dalībvalstī un 
darboties Savienībā. Valdei būtu jānosaka 
visas nepieciešamās prasības attiecībā uz 
starpnieku (fondu, īpašam nolūkam 
dibinātu sabiedrību un citu struktūru) 
kontroli, ņemot vērā visus piemērojamos 
sabiedriskās kārtības vai drošības 
apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ja saspringtos finanšu tirgus 
apstākļos nebūtu iespējams uzlabot 
sabiedrību pašu kapitāla bāzi un 
maksātspēju, EIB un Komisijai būtu 
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jāveic attiecīgas izmaiņas, tostarp 
attiecībā uz ES galvojuma atlīdzības 
summu, lai tādējādi atvieglotu atbalsta 
saņemšanu, palīdzot samazināt finanšu 
izmaksas, kas, saņemot EIB finansējumu 
no maksātspējas atbalsta klases, ir jāsedz 
saņēmējam. Līdzīgi vajadzības gadījumā 
būtu jārīkojas, lai panāktu, ka ESIF 
atbalstu saņem maza mēroga projekti. Ja 
vietējo vai reģionālo starpnieku 
izmantošana ļauj samazināt maza mēroga 
projektiem piešķirta ESIF finansējuma 
izmaksas, būtu jāapsver arī šādas iespējas 
izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir būtiski, lai maksātspējas atbalsts 
2020. gadā tiktu ieviests pēc iespējas 
drīzāk un lai 2021. gada laikā tā 
nodrošinātās spējas strauji varētu 
izmantot pilnā apmērā. Lai nodrošinātu 
maksātspējas atbalsta instrumenta 
ieviešanu praksē, EIB būtu jāierosina 
Investīciju komitejai piešķirt ES 
galvojuma atbalstu no maksātspējas 
atbalsta klases galvojumiem vai 
finansējumam, ko tā piešķīrusi laikposmā 
starp šīs regulas stāšanos spēkā un grozītā 
ESIF nolīguma parakstīšanu starp 
Komisiju un EIB.

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

(12a) Lai nepieļautu ļaunprātīgu 
izmantošanu un maksimāli palielinātu 
ietekmi uz reālo ekonomiku un 
nodarbinātību, sabiedrībām, kas no 
maksātspējas atbalsta klases saņem ESIF 
finansējumu 30 miljonu EUR vai lielākā 
apmērā, galvojuma periodā būtu 
jāpiemēro ierobežojumi attiecībā uz 
dividenžu maksājumiem, vecāko 
amatpersonu atalgojumu un akciju 
atpirkšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

komiteja sāk darbību, saskaņā ar regulu 
InvestEU būtu jāuzņemas atbildība par ES 
galvojuma piešķiršanu arī saskaņā ar šo 
regulu. Ņemot vērā maksātspējas atbalsta 
klases specifiku, būtu jāizveido īpaša 
Investīciju komitejas struktūra.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai Eiropas pilsoņiem būtu 
nodrošināta pārskatatbildība, EIB būtu 
regulāri jāziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par maksātspējas atbalsta 
instrumenta progresu, ietekmi un 
operācijām, jo īpaši attiecībā uz veikto 
operāciju skaitu, ģeogrāfisko tvērumu un 
sociālo ietekmi. Pēc Eiropas Parlamenta 
pieprasījuma Valdes priekšsēdētājam un 
rīkotājdirektoram būtu jāpiedalās 
uzklausīšanas sanāksmēs un noteiktā 
termiņā jāatbild uz jautājumiem. 
Komisijai ik gadu būtu jāziņo par 
galvojuma fonda stāvokli.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Piešķirot atbalstu no maksātspējas 
atbalsta klases, būtu jāparedz noteikumi, 
ar ko nodrošinātu, ka tiek īstenoti centieni 
apkarot izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, krāpšanu un ļaunprātīgu 
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izmantošanu un ka tiek saglabāta iekšējā 
tirgus pienācīga darbība.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) regulas 2. panta 1. daļai pievieno 
šādu jaunu 9a) punktu:
9a) “īpašam nolūkam dibināta 
sabiedrība” maksātspējas atbalsta klases 
vajadzībām ir juridiska persona, kas kā 
tāda ir oficiāli reģistrēta valsts iestādē un 
uz ko attiecas tās dalībvalsts fiskālās un 
citas juridiskās saistības, kurā tā ir 
rezidente.

Or. en

Grozījums Nr. 18

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex%3A32017R2396)

Grozījums Nr. 19

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3b) regulas 4. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) punktu groza šādi:

i) Valdes sastāvu un locekļu skaitu; i) Valdes sastāvu un locekļu skaitu, kā arī 
īpašus noteikumus par ceļa un 
uzturēšanās izdevumu atlīdzināšanu, kas 
radušies Eiropas Parlamenta ieceltajam 
ekspertam;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LV)

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tomēr atbalstu no maksātspējas atbalsta 
klases piešķir tikai par labu sabiedrībām, 
kuras jau 2019. gada beigās nebija 
nonākušas grūtībās no valsts atbalsta 
noteikumu8 viedokļa, bet kuras kopš tā 
laika saskaras ar ievērojamu maksātspējas 
risku Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes 
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dēļ; dēļ, vai par labu sabiedrībām, kas 
izveidotas 2020. gada 31. decembrī vai 
agrāk un kas jau 2019. gada beigās bija 
iegādājušās vai pārvaldīja no valsts 
atbalsta noteikumu viedokļa grūtībās 
nonākušu sabiedrību aktīvus vai filiāles, 
ar nosacījumu, ka šo sabiedrību vadība 
nav tā pati, kas bijusi vadība no valsts 
atbalsta noteikumu viedokļa grūtībās 
nonākušai sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) regulas 6. panta 1. punktam 
pievieno jaunu daļu:
Atkāpjoties no a) apakšpunkta, atbalstu 
no maksātspējas atbalsta klases var 
piešķirt mikrouzņēmumiem vai mazajiem 
uzņēmumiem (Komisijas Regulas (ES) 
Nr. 651/2014 I pielikuma nozīmē), kuri 
2019. gada 31. decembrī jau bija 
nonākuši grūtībās, ar noteikumu, ka uz 
tiem neattiecas kolektīvās maksātnespējas 
procedūra saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un ka tie nav saņēmuši glābšanas 
atbalstu, ja vien tie nav atmaksājuši 
aizdevumu vai izbeiguši galvojumu brīdī, 
kad tiek piešķirts atbalsts no maksātspējas 
atbalsta klases*, vai pārstrukturēšanas 
atbalstu, ja vien uz tiem vairs neattiecas 
pārstrukturēšanas plāns brīdī, kad tiek 
piešķirts atbalsts no maksātspējas atbalsta 
klases**.
_________________

* Alternatīvi – ja tie ir saņēmuši 
glābšanas atbalstu, tie brīdī, kad tiek 
piešķirts atbalsts, ir atmaksājuši 
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aizdevumu vai izbeiguši galvojumu.
** Alternatīvi – ja tie ir saņēmuši 
pārstrukturēšanas atbalstu, uz tiem brīdī, 
kad tiek piešķirts atbalsts, vairs neattiecas 
pārstrukturēšanas plāns.

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) regulas 6. pantam pievieno šādu 
3. punktu:

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) regulas 7. panta 2. punktam 
pievieno jaunu ea) apakšpunktu:
ea) principa “būtiski nekaitē” ievērošanu, 
kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2019/2088* 2. 
panta 17. punktā.
_________________
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* Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. 
gada 27. novembra Regula (ES) 
2019/2088 par informācijas atklāšanu, 
kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu 
pakalpojumu nozarē (OV L 317, 
9.12.2019., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2015/1017
7. pants – 6. punkts – 3. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(7b) regulas 7. panta 6. punkta 3. daļu 
aizstāj ar šādu:

Eiropas Parlaments pēc iespējas ātrāk un 
ilgākais četru nedēļu laikā pēc tam, kad 
paziņots izraudzītā kandidāta vārds, rīko 
katra amata kandidāta uzklausīšanu.

Eiropas Parlaments pēc iespējas ātrāk un 
ilgākais četru nedēļu laikā pēc tam, kad 
paziņots izraudzītā kandidāta vārds, rīko 
katra amata kandidāta publisku 
uzklausīšanu.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LV)

Grozījums Nr. 25
1. pants – 1. daļa – 7.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2015/1017
7. pants – 8. punkts – 3. daļa – l.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7c) regulas 7. panta 8. punkta 3. daļai 
pievieno jaunu la) apakšpunktu: 
la) pašu kapitāls un hibrīdfinansējums;

Or. en
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Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7d) regulas 7. panta 8. punkta 3. daļai 
pievieno jaunu lb) apakšpunktu:
lb) maksātnespējas procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās operācijas atbilst Savienības 
politikai, tai skaitā Eiropas zaļajam kursam 
un Eiropas digitālās nākotnes veidošanas 
stratēģijai10, kā arī atbalsta iekļaujošu un 
saskanīgu atveseļošanos pēc Covid-19 
pandēmijas un palīdz sasniegt jebkuru no 
šādiem vispārējiem mērķiem:”

Attiecīgās operācijas atbilst Savienības 
politikai, tai skaitā Eiropas zaļajam 
kursam, Jaunajai Eiropas industriālajai 
stratēģijai* un Eiropas digitālās nākotnes 
veidošanas stratēģijai10, kā arī atbalsta 
iekļaujošu un saskanīgu atveseļošanos pēc 
Covid-19 pandēmijas un palīdz sasniegt 
jebkuru no šādiem vispārējiem mērķiem:

_________________
* COM(2020)102 final.

Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija saskaņā ar 23. pantu ar 
deleģētajiem aktiem nosaka rādītājus, kas 
Valdei jāizmanto, lai noteiktu dalībvalstis 
un nozares, kuras Covid-19 pandēmija 
ekonomiski skārusi visvairāk, un 
dalībvalstis, kurās valsts maksātspējas 
atbalsta iespējas ir ierobežotākas, kā arī 
nosaka šo rādītāju piemērošanas 
metodiku.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2015/1017
9. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) regulas 9. panta 5. punktam 
pievieno jaunu 3.a daļu:
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Valde sniedz sīki izstrādātus norādījumus 
par privāto līdzinvestoru pakļautību 
zaudējumu riskam.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2015/1017
9. pants – 6. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(14b) regulas 9. panta 6. punkta 2. daļu 
aizstāj ar šādu:

EIB var izmantot ES galvojumu, 
nepārsniedzot kumulatīvo maksimālo 
limitu 1 % apmērā no kopējām 
nenokārtotajām ES galvojuma saistībām, 
lai segtu izmaksas, kuras būtu seguši 
finansēšanas un investīciju operāciju 
saņēmēji, bet kuras nav atgūtas kopš 
saistību nepildīšanas brīža.

EIB var izmantot ES galvojumu, 
nepārsniedzot kumulatīvo maksimālo 
limitu 1 % apmērā no kopējām 
nenokārtotajām ES galvojuma saistībām, 
lai segtu izmaksas, kuras būtu seguši 
finansēšanas un investīciju operāciju 
saņēmēji, bet kuras nav atgūtas kopš 
saistību nepildīšanas brīža. Operācijām, 
kas ietilpst maksātspējas atbalsta klasē, šo 
limitu palielina līdz 3 %.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LV)

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14c) regulas 9. pantam pievieno jaunu 
7.a punktu:
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7.a Saņēmēji, kuri saņem ESIF 
finansējumu 30 miljonu EUR un lielākā 
apmērā, neveic dividenžu maksājumus, 
neobligātos kuponu maksājumus un 
neatpērk akcijas. Ikviena tāda saņēmēja 
vadības locekļa atalgojums, kas saņem 
ESIF finansējumu 30 miljonu EUR un 
lielākā apmērā, nepārsniedz attiecīgo 
vadības locekļu 2019. gada 31. decembrī 
fiksēto atalgojuma daļu. Personai, kura 
kļūst par vadības locekli ESIF 
finansējuma piešķiršanas brīdī vai pēc 
tam, piemērojamais limits ir jebkura 
vadības locekļa zemākais fiksētais 
atalgojums 2019. gada 31. decembrī. 
Nekādā gadījumā neizmaksā prēmijas vai 
citus atalgojuma mainīgos vai 
salīdzināmos komponentus.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24. punkts
Regula (ES) Nr. 2015/1017
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

regulas 14. panta 1. punkta 2. daļu aizstāj 
ar šādu:

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

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex%3A32017R2396)
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 25. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2015/1017
14. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(ba) regulas 14. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:

4. Maksas, ko EIB iekasē par 2. 
punktā minētajiem EIKC pakalpojumiem, 
izmanto, lai segtu EIKC darbības izmaksas 
un lai sniegtu minētos pakalpojumus. 
Maksas, ko iekasē no MVU, ierobežo 
vienas trešdaļas apmērā no tiem sniegtās 
tehniskās palīdzības pašizmaksas. EIKC 
pakalpojumi publiskiem projektu 
atbalstītājiem papildus tiem 
pakalpojumiem, kas jau ir pieejami saskaņā 
ar citām Savienības programmām, ir bez 
maksas.

“4. Maksas, ko EIB iekasē par 2. 
punktā minētajiem EIKC pakalpojumiem, 
izmanto, lai segtu EIKC darbības izmaksas 
un lai sniegtu minētos pakalpojumus. 
Maksas, ko EIB iekasē par 2. punktā 
minētajiem EIKC pakalpojumiem, 
izmanto, lai segtu EIKC darbības izmaksas 
un lai sniegtu minētos pakalpojumus, 
izņemot attiecībā uz maksātspējas atbalsta 
klasi, jo tehnisko palīdzību MVU sniedz 
bez maksas. EIKC pakalpojumi publiskiem 
projektu atbalstītājiem papildus tiem 
pakalpojumiem, kas jau ir pieejami saskaņā 
ar citām Savienības programmām, ir bez 
maksas.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LV)

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 25. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2015/1017
14. pants – 9. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(bb) regulas 14. panta 9. punktu aizstāj 
ar šādu:

9. EIB līdz 2016. gada 1. septembrim un 
pēc tam reizi gadā iesniedz Eiropas 

“9. EIB līdz 2016. gada 1. septembrim 
un pēc tam reizi gadā iesniedz Eiropas 
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Parlamentam, Padomei un Komisijai 
ziņojumu par pakalpojumiem, ko EIKC 
sniedz saskaņā ar 2. punktu, un par tā 
budžeta izpildi. Minētajā ziņojumā sniedz 
informāciju par saņemtajām maksām un to 
izmantošanu.

Parlamentam, Padomei un Komisijai 
ziņojumu par pakalpojumiem, ko EIKC 
sniedz saskaņā ar 2. punktu, un par tā 
budžeta izpildi. Minētajā ziņojumā sniedz 
informāciju par saņemtajām maksām un to 
izmantošanu. EIB līdz 2021. gada 1. 
decembrim un pēc tam reizi gadā iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai īpašu ziņojumu par 
pakalpojumiem, ko saskaņā ar 2. punktu 
EIKC sniegusi saistībā ar maksātspējas 
atbalsta klasi.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LV)

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 37

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(26a) regulas 15. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Komisija ar EIB atbalstu izveido 
pārredzamu Eiropas Investīciju projektu 
portālu (EIPP), kurā apkopoti pašreizējie 
un Savienībā turpmāk iespējamie 
investīciju projekti. Tā ir publiski pieejama 
un vienkārši lietojama projektu datubāze, 
kas sniedz būtisko informāciju par katru 
projektu.

“1. Komisija ar EIB atbalstu izveido 
pārredzamu Eiropas Investīciju projektu 
portālu (EIPP), kurā apkopoti pašreizējie 
un Savienībā turpmāk iespējamie 
investīciju projekti katrai no trim klasēm. 
Tā ir publiski pieejama un vienkārši 
lietojama projektu datubāze, kas sniedz 
būtisko informāciju par katru projektu.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LV)

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 39

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(28a) regulas 16. panta 6. punktu aizstāj 
ar šādu:

6. Komisija katru gadu līdz 31. 
martam saistībā ar tās finanšu pārskatiem 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Revīzijas palātai vajadzīgo informāciju par 
galvojuma fonda stāvokli. Turklāt tā katru 
gadu līdz 31. maijam iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai 
gada pārskatu par galvojuma fonda 
pārvaldību iepriekšējā kalendārajā gadā, 
ietverot izvērtējumu par mērķapjoma 
pietiekamību un galvojuma fonda līmeni, 
kā arī nepieciešamību to papildināt. Gada 
pārskatā ietver informāciju par galvojuma 
fonda finanšu stāvokli iepriekšējā 
kalendārā gada beigās, par finanšu 
plūsmām iepriekšējā kalendārajā gadā, kā 
arī par būtiskiem darījumiem un jebkādu 
būtisku informāciju par finanšu kontiem. 
Pārskatā ietver arī informāciju par finanšu 
pārvaldību, rezultātiem un galvojuma 
fonda risku iepriekšējā kalendārā gada 
beigās.

6. Komisija katru gadu līdz 31. 
martam saistībā ar tās finanšu pārskatiem 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Revīzijas palātai vajadzīgo informāciju par 
galvojuma fonda stāvokli. Turklāt tā katru 
gadu līdz 31. maijam iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai 
gada pārskatu par galvojuma fonda 
pārvaldību iepriekšējā kalendārajā gadā, 
ietverot izvērtējumu par mērķapjoma 
pietiekamību un galvojuma fonda līmeni, 
kā arī nepieciešamību to papildināt. Gada 
pārskatā ietver informāciju par galvojuma 
fonda finanšu stāvokli iepriekšējā 
kalendārā gada beigās, par finanšu 
plūsmām iepriekšējā kalendārajā gadā, kā 
arī par būtiskiem darījumiem un jebkādu 
būtisku informāciju par finanšu kontiem. 
Pārskatā ietver arī informāciju par finanšu 
pārvaldību, rezultātiem un galvojuma 
fonda risku iepriekšējā kalendārā gada 
beigās. Līdz 2021. gada 31. decembrim un 
pēc tam reizi gadā Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Revīzijas palātai ziņojumu par 
maksātspējas atbalsta klasi.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LV)

Grozījums Nr. 40

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

(29a) regulas 18. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

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

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LV)

Grozījums Nr. 41

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(29b) regulas 18. panta 3. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

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

b) Komisija publicē visaptverošu 
ziņojumu par ES galvojuma izmantošanu 
un galvojuma fonda darbību, kā arī par tā 
ietekmi uz Savienības ekonomikas 
atveseļošanu un sabiedrību maksātspēju 
Savienībā.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LV)

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29c) regulas 19. pantam pievieno jaunu 
2.a daļu:
Par operācijām, ko finansē no 
maksātspējas atbalsta klases, saņēmēji un 
finanšu starpnieki, kas ir sabiedrības, 
kuru konsolidētais neto apgrozījums ir 
750 000 000 EUR vai lielāks, katru gadu 
sagatavo un bez maksas dara publiski 
pieejamu pārskatu par ienākuma nodokļa 
informāciju. Datus sadalot pēc nodokļu 
jurisdikcijas, par katru jurisdikciju, kurā 
attiecīgais uzņēmums darbojas, pārskatā 
iekļauj šādu informāciju:
a) sabiedrības nosaukums un 
attiecīgā gadījumā visu meitasuzņēmumu 
saraksts, īss meitasuzņēmumu darbību 
veida apraksts un to attiecīgā ģeogrāfiskās 
atrašanās vieta;
b)  darbinieku skaits, kuri strādā 
pilnu slodzi;
c) pamatlīdzekļi, kas nav nauda vai 
tās ekvivalenti;
d) neto apgrozījuma summa, ietverot 
atšķirību starp apgrozījumu ar saistītajām 
personām un apgrozījumu ar 
nesaistītajām personām;
e) peļņas vai zaudējumu summa 
pirms ienākuma nodokļa;
f) uzkrātā ienākuma nodokļa summa 
(kārtējais gads), kas ir kārtējie nodokļa 
izdevumi par ar nodokli apliekamo peļņu 
vai zaudējumiem, kurus attiecīgajā 
finanšu gadā atzinuši uzņēmumi un 
filiāles, kas ir rezidenti nodokļu 
vajadzībām attiecīgajā nodokļu 
jurisdikcijā;
g) samaksātā ienākuma nodokļa 
summa, kas ir ienākuma nodokļa summa, 
kuru attiecīgajā finanšu gadā 
samaksājuši uzņēmumi un filiāles, kas ir 
rezidenti nodokļu vajadzībām attiecīgajā 
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nodokļu jurisdikcijā;
h) uzkrātās peļņas summa;
i) pamatkapitāls;
j) sīki dati par saņemtajām 
publiskajām subsīdijām un visiem 
ziedojumiem politiķiem, politiskām 
organizācijām vai politiskiem 
nodibinājumiem;
k) informācija par to, vai sabiedrībai, 
meitasuzņēmumiem vai filiālēm ir 
piešķirtas nodokļu privilēģijas saskaņā ar 
“patentlodziņa” režīmu vai līdzvērtīgiem 
režīmiem.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2015/1017
19. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29d) regulas 19. pantam pievieno jaunu 
2.b daļu:
Lai aizsargātu sensitīvu 
komercinformāciju un nodrošinātu 
godīgu konkurenci, saņēmēji un finanšu 
starpnieki, uz kuriem attiecas 
informācijas atklāšanas prasības, drīkst 
vienu vai vairākas šajā pantā uzskaitītās 
konkrētās ziņas par darbībām vienā vai 
vairākās konkrētās nodokļu jurisdikcijās 
uz laiku pārskatā neiekļaut, ja attiecīgās 
darbības pēc sava rakstura ir tādas, ka to 
atklāšana nopietni kaitētu attiecīgo 
sabiedrību komerciālajam stāvoklim. 
Neiekļaušana neizslēdz godīgas un 
līdzsvarotas izpratnes nodrošināšanu par 
attiecīgās sabiedrības nodokļu stāvokli. 
To, ka konkrēta informācija nav iekļauta, 
norāda pārskatā, pievienojot pienācīgi 
pamatotu skaidrojumu par to, kāpēc 
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attiecīgā informācija nav atklājama par 
katru konkrēto nodokļu jurisdikciju, un 
nosaucot attiecīgo nodokļu jurisdikciju 
vai attiecīgās nodokļu jurisdikcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2015/1017
19. pants – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29e) regulas 19. pantam pievieno jaunu 
2.c daļu:
Šāda publiskošanas prasība izbeidzas 
2026. gada 31. decembrī, kad beidzas 
līgumi starp EIB vai EIF un saņēmēju vai 
finanšu starpnieku attiecībā uz 
operācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2015/1017
22. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(29f) regulas 22. panta 1. punkta 2. daļu 
aizstāj ar šādu:

Turklāt EIB un EIF neveic jaunas, nedz arī 
atjauno operācijas ar vienībām, kas ir 
inkorporētas vai veic uzņēmējdarbību 
jurisdikcijās, kuras saskaņā ar attiecīgo 
Savienības politiku īpašā sarakstā ir 
uzskaitītas kā jurisdikcijas, kas 
nesadarbojas, vai kuras, ievērojot Eiropas 

“Turklāt EIB un EIF neveic jaunas, nedz 
arī atjauno operācijas ar vienībām, kas ir 
inkorporētas vai veic uzņēmējdarbību 
jurisdikcijās, kuras saskaņā ar attiecīgo 
Savienības politiku īpašā sarakstā ir 
uzskaitītas kā jurisdikcijas, kas 
nesadarbojas, vai kuras, ievērojot Eiropas 
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Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 
2015/849 9. panta 2. punktu, ir identificētas 
kā augsta riska trešās valstis, vai kuras reāli 
nepilda Savienības vai starptautiski 
pieņemtus nodokļu standartus attiecībā uz 
pārredzamību un informācijas apmaiņu.

Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 
2018/1673 9. panta 2. punktu, ir 
identificētas kā augsta riska trešās valstis, 
vai kuras reāli nepilda Savienības vai 
starptautiski pieņemtus nodokļu standartus 
attiecībā uz pārredzamību un informācijas 
apmaiņu.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex%3A32017R2396)

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.g punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2015/1017
22. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(29g) regulas 22. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

2. Īstenojot finansēšanas un investīciju 
operācijas, uz kurām attiecas šī regula, EIB 
ievēro principus un standartus, kuri noteikti 
Savienības tiesībās, ar ko nepieļauj finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai, un jo īpaši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) 2015/847. un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2015/849. EIB jo īpaši 
nodrošina, ka ne tiešu finansējumu, ne 
finansējumu ar starpnieku palīdzību 
saskaņā ar šo regulu nevar saņemt, ja nav 
publiskota informācija par faktiskajām 
īpašumtiesībām atbilstoši 
Direktīvai (ES) 2015/849.

“2. Īstenojot finansēšanas un investīciju 
operācijas, uz kurām attiecas šī regula, EIB 
ievēro principus un standartus, kuri noteikti 
Savienības tiesībās, ar ko nepieļauj finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai, un jo īpaši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) 2015/847. un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2018/1673. EIB jo īpaši 
nodrošina, ka ne tiešu finansējumu, ne 
finansējumu ar starpnieku palīdzību 
saskaņā ar šo regulu nevar saņemt, ja nav 
publiskota informācija par faktiskajām 
īpašumtiesībām atbilstoši 
Direktīvai (ES) 2018/1673.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LV)
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Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29h) regulā iekļauj jaunu 22.a pantu:
22.a pants
Labas nodokļu pārvaldības principi
1. Finanšu starpniekiem vai 
apstiprinātām atbilstīgām sabiedrībām, 
kas īsteno no maksātspējas atbalsta klases 
finansētus projektus, nepiemēro nekādas 
ziņojamās shēmas saskaņā ar Padomes 
Direktīvu (ES) 2018/822* attiecībā uz 
ziņojamām pārrobežu shēmām, ja vien 
šādas vienības apņemas atcelt attiecīgās 
ziņojamās shēmas divpadsmit mēnešu 
laikā no dienas, kad noslēgts līgums starp 
EIB un saņēmēju vai finanšu starpnieku. 
Lieliem uzņēmumiem, kas saņem atbalstu 
no maksātspējas atbalsta klases, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2013/34/ES** par noteiktu veidu 
uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem un 
saistītiem ziņojumiem nozīmē nepiemēro 
nekādas ziņojamās shēmas saskaņā ar 
Padomes Direktīvu (ES) 2018/822 
attiecībā uz ziņojamām pārrobežu 
shēmām, ja vien šādi uzņēmumi apņemas 
atcelt attiecīgās ziņojamās shēmas 
divpadsmit mēnešu laikā no dienas, kad 
noslēgts līgums starp EIB un saņēmēju 
vai finanšu starpnieku.
2. Saskaņā ar Komisijas Ieteikumu 
C(2020) 4885 final***, vienības, kas gūst 
labumu no maksātspējas atbalsta klases, 
nedrīkst:
a) nodokļu vajadzībām būt rezidentes 
tādās jurisdikcijās un attiecināt uz sevi šo 
jurisdikciju tiesību aktus, kuras iekļautas 
ES sarakstā ar jurisdikcijām, kas 
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nesadarbojas;
b) būt tiešā vai netiešā akcionāru kontrolē 
jurisdikcijās, kuras iekļautas ES sarakstā 
ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas, 
tostarp attiecībā uz faktisko īpašnieku, kā 
definēts Direktīvas (ES) 2015/849**** 3. 
panta 6. punktā;
c) tieši vai netieši kontrolēt 
meitasuzņēmumus vai savas pastāvīgās 
jurisdikcijas;
d) kopīgot kapitāla piederību ar 
sabiedrībām jurisdikcijās, kuras iekļautas 
ES sarakstā ar jurisdikcijām, kas 
nesadarbojas.
Saiknes ar jurisdikcijām, kuras iekļautas 
ES sarakstā ar jurisdikcijām, kas 
nesadarbojas, var neņemt vērā, ja 
uzņēmums sniedz pierādījumus, ka ir 
izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:
a) ja nodokļu saistību līmenis dalībvalstī, 
kas piešķir atbalstu, iepriekšējo triju gadu 
laikā tiek uzskatīts par pietiekamu 
salīdzinājumā ar atbalstu saņemošā 
uzņēmuma kopējo apgrozījumu vai 
darbību līmeni iekšzemes un grupas 
līmenī vienā un tajā pašā laikposmā;
b) ja uzņēmums uzņemas juridiski 
saistošas saistības īsā termiņā likvidēt 
saiknes ar jurisdikcijām, kuras iekļautas 
ES sarakstā ar jurisdikcijām, kas 
nesadarbojas, ar nosacījumu, ka tiek 
piemēroti atbilstīgi pēcpasākumi un 
sankcijas saistību nepildīšanas gadījumā. 
Dalībvalstis neņem vērā saiknes ar 
jurisdikcijām, kuras iekļautas ES sarakstā 
ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas, ja 
uzņēmumam ir būtiska ekonomiskā 
klātbūtne (ko nodrošina personāls, 
aprīkojums, aktīvi un telpas, kā to pierāda 
attiecīgi fakti un apstākļi) un ja tas veic 
būtisku saimniecisko darbību 
jurisdikcijās, kuras iekļautas ES sarakstā 
ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas. 
Sabiedrības, kuras saņem atbalstu no 
maksātspējas atbalsta klases, paziņo 
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dokumentāciju, kas ļauj pārbaudīt 
informācijas precizitāti, tostarp izmantojot 
pašsertifikāciju, kam papildus veic 
rūpīgas revīzijas/kontroles vēlākā posmā, 
lai tādējādi mazinātu saistību 
nepildīšanas risku.
_________________
* Padomes Direktīva (ES) 2018/822 
(2018. gada 25. maijs), ar ko attiecībā uz 
obligāto automātisko informācijas 
apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar 
ziņojamām pārrobežu shēmām groza 
Direktīvu 2011/16/ES (OV L 139, 
5.6.2018., 1. lpp.).
**Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. 
jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu 
gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem 
finanšu pārskatiem un saistītiem 
ziņojumiem, ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 
78/660/EEK un 83/349/EEK, Dokuments 
attiecas uz EEZ (OV L 182, 29.6.2013., 
19. lpp.).
***Komisijas Ieteikums (14.7.2020) par 
valsts finansiālā atbalsta piešķiršanu 
uzņēmumiem Savienībā atkarībā no tā, 
vai nepastāv saiknes ar jurisdikcijām, kas 
nesadarbojas.
 **** Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. 
maijs) par to, lai nepieļautu finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai vai teroristu 
finansēšanai, un ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2005/60/EK un 
Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 
141, 5.6.2015., 73. lpp.). 

Or. en
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.i punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2015/1017
23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(29i) regulas 23. panta 2. punkta 1. daļu 
aizstāj ar šādu:

Pilnvaras pieņemt šīs regulas 7. panta 13. 
un 14. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 
no 2015. gada 4. jūlija. 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.”

“Pilnvaras pieņemt šīs regulas 7. panta 13. 
un 14. punktā un 9. panta 2.a punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz pieciem gadiem no 2015. gada 4. jūlija. 
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

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex%3A32017R2396)

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.j punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2015/1017
23. pants – 2. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(29j) regulas 23. panta 2. punkta 2. daļu 
aizstāj ar šādu:

Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7. panta 13. un 14. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7. panta 13. un 14. punktā 
un 9. panta 2.a punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
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Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LV)

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 29.k punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2015/1017
23. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(29k) regulas 23. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:

4. Saskaņā ar 7. panta 13. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja viena mēneša 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 vienu mēnesi.

“4. Saskaņā ar 7. panta 13. punktu un 
9. panta 2.a punktu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja viena mēneša 
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 vienu 
mēnesi.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=LV)

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 30. punkts
Regula (ES) Nr. 2015/1017
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24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc šīs regulas stāšanās spēkā EIB 
var iesniegt Investīciju komitejai 
finansēšanas un investīciju operācijas, ko 
apstiprinājušas tās pārvaldības struktūras 
laikposmā no Komisijas priekšlikuma 
grozīt Regulu (ES) 2015/2017 pieņemšanas 
līdz grozītās regulas rezultātā grozītā 
garantijas līguma parakstīšanai, ja šādas 
operācijas atbilst prasībām atbalsta 
sniegšanai no maksātspējas atbalsta klases. 
Operācijas, kas jāiesniedz Investīciju 
komitejai, nedrīkst būt iepriekš saņēmušas 
ES galvojuma atbalstu.

3. Pēc šīs regulas stāšanās spēkā EIB 
var iesniegt Investīciju komitejai 
finansēšanas un investīciju operācijas, ko 
apstiprinājušas tās pārvaldības struktūras 
laikposmā no Komisijas priekšlikuma 
grozīt Regulu (ES) 2015/2017 pieņemšanas 
līdz grozītās regulas rezultātā grozītā ESIF 
garantijas līguma parakstīšanai, ja šādas 
operācijas atbilst prasībām atbalsta 
sniegšanai no maksātspējas atbalsta klases.

Or. en

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ES galvojumu piešķir, lai tieši vai 
netieši atbalstītu jaunu operāciju 
finansēšanu. Infrastruktūras jomā būtu 
jāveicina investīcijas pilnīgi jaunos 
objektos (aktīvu veidošana). Var atbalstīt 
arī investīcijas jau izveidotos objektos 
(esošo aktīvu paplašināšana un 
modernizācija). Maksātspējas atbalsta 
klases finansējuma mērķis ir uzlabot 
sabiedrību pašu kapitāla bāzi un to 
maksātspēju. Finansējuma noteikumos 
vajadzētu izvairīties no konkurences 
izkropļojumiem starp uzņēmumiem. 
Parasti ES galvojumu nepiešķir, lai 
atbalstītu refinansēšanas operācijas (ko 
veic, piemēram, lai aizstātu esošos 
kredītlīgumus vai cita veida finansiālo 
atbalstu projektiem, kuri jau ir daļēji vai 

b) ES galvojumu piešķir, lai tieši vai 
netieši atbalstītu jaunu operāciju 
finansēšanu. Infrastruktūras jomā būtu 
jāveicina investīcijas pilnīgi jaunos 
objektos (aktīvu veidošana). Var atbalstīt 
arī investīcijas jau izveidotos objektos 
(esošo aktīvu paplašināšana un 
modernizācija). Maksātspējas atbalsta 
klases finansējuma mērķis ir uzlabot 
sabiedrību pašu kapitāla bāzi un to 
maksātspēju. Finansējuma noteikumos 
vajadzētu izvairīties no konkurences 
izkropļojumiem starp uzņēmumiem, un 
noteikumu mērķim vajadzētu būt 
aizsargāt vienoto tirgu no jebkādiem 
izkropļojumiem, ko radījusi Covid-19 
pandēmija. Parasti ES galvojumu 
nepiešķir, lai atbalstītu refinansēšanas 
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pilnībā īstenoti), izņemot, ja tās finansētas 
no maksātspējas atbalsta klases vai 
ārkārtējos un labi pamatotos apstākļos, kad 
ir pierādīts, ka šāda darījuma rezultāts būs 
jaunas investīcijas, kuru summa ir vismaz 
līdzvērtīga minētā darījuma summai un ka 
tās izpildītu atbilstības kritērijus un 
vispārējos mērķus, kas noteikti attiecīgi 6. 
pantā un 9. panta 2. punktā.

operācijas (ko veic, piemēram, lai aizstātu 
esošos kredītlīgumus vai cita veida 
finansiālo atbalstu projektiem, kuri jau ir 
daļēji vai pilnībā īstenoti), izņemot, ja tās 
finansētas no maksātspējas atbalsta klases 
vai ārkārtējos un labi pamatotos apstākļos, 
kad ir pierādīts, ka šāda darījuma rezultāts 
būs jaunas investīcijas, kuru summa ir 
vismaz līdzvērtīga minētā darījuma 
summai un ka tās izpildītu atbilstības 
kritērijus un vispārējos mērķus, kas 
noteikti attiecīgi 6. pantā un 9. panta 2. 
punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 54

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 2015/1017
II pielikums – 8. punkts – b apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde savus lēmumus saistībā ar 
indikatīvajiem un maksātspējas atbalsta 
klases īpašajiem limitiem rakstveidā 
paskaidro Eiropas Parlamentam un 
Padomei. ESIF būtu jācenšas aptvert visas 
dalībvalstis.

Valde savus lēmumus saistībā ar 
indikatīvajiem un maksātspējas atbalsta 
klases īpašajiem limitiem rakstveidā 
paskaidro Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Eiropas Parlaments un Padome 
var uzaicināt Valdes priekšsēdētāju uz 
viedokļu apmaiņu par minētajiem 
lēmumiem. ESIF būtu jācenšas aptvert 
visas dalībvalstis.”.

Or. en


