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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(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0403),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 173. pantu un 
175. panta trešo daļu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-
0158/2020),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 15. jūlija 
atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Transporta un tūrisma komitejas 
atzinumus,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
komitejas nostāju grozījumu veidā,

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas kopīgās 
apspriedes saskaņā ar Reglamenta 58. pantu,

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

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

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

https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/envi
https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/itre
https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/tran
https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/cult
https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/femm
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ņemt vērā jaunāko Komisijas prognozi.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Parlaments atbalsta vispārējo mērķi klimata mērķu sasniegšanai veltīt 30 % izdevumu. 
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Referenti arī atkārtoti pauž Parlamenta nostāju attiecībā uz programmu InvestEU.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(31) Katrā politikas logā vajadzētu būt 
diviem nodalījumiem, proti, ES 
nodalījumam un dalībvalsts nodalījumam. 
ES nodalījumam būtu samērīgā veidā 
jānovērš Savienības mēroga vai dalībvalstij 
raksturīgas tirgus nepilnības vai 
nepietiekami optimālas investīciju 
situācijas. Atbalstītajiem pasākumiem 
vajadzētu būt skaidrai Savienības 
pievienotajai vērtībai. Dalībvalsts 
nodalījumam būtu jādod iespēja 
dalībvalstīm, kā arī — ar savas dalībvalsts 
starpniecību — reģionālajām iestādēm daļu 
no to dalītas pārvaldības fondu līdzekļiem 
vai līdzekļiem, kas tām pieejami no 
atveseļošanas un noturības mehānisma, 
iemaksāt ES garantijas uzkrājumam un 
izmantot ES garantiju finansēšanas vai 
investīciju darbībām, nolūkā novērst 
konkrētas tirgus nepilnības vai 
nepietiekami optimālas investīciju 
situācijas to teritorijā, tostarp 
neaizsargātos un attālos reģionos, 
piemēram, Savienības tālākajos reģionos, 
kā tas jānosaka iemaksu nolīgumā, lai 
īstenotu dalītas pārvaldības fondu vai 
atveseļošanas un noturības mehānisma 
mērķus. Cita starpā tas varētu dot iespēju 
atbalstīt tādu sabiedrību maksātspēju, 
kuras veic uzņēmējdarbību attiecīgajās 
dalībvalstīs. Darbībām, kas atbalstītas ar 
fonda InvestEU palīdzību, izmantojot vai 
nu ES vai dalībvalsts nodalījumu, nebūtu 
jādublē vai jāizspiež privātais finansējums 
vai jākropļo konkurence iekšējā tirgū.

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir dot dalībvalstīm iespēju pārvietot atveseļošanas un noturības mehānisma 
līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu. Par šo apsvērumu ir panākta vienošanās ar Padomi. 
Tomēr ar grozījumu tiek ieviests pilnībā jauns elements, kas vienošanās laikā nebija zināms.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

InvestEU noteikumiem, un jebkāda 
reģionālā norobežošana. Lai noteiktu 
uzkrājumu likmi par katru gadījumu 
atsevišķi, ir vajadzīga atkāpe no Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) 2018/104630 (“Finanšu regula”) 
211. panta 1. punkta. Šajā struktūrā ir 
paredzēts arī vienots noteikumu kopums 
par budžeta garantijām, kuras atbalsta 
centralizēti pārvaldīti fondi vai dalītas 
pārvaldības fondi, vai saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības mehānismu 
pieejamie līdzekļi, un tas atvieglotu to 
apvienošanu.

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

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

Or. en

Pamatojums

Sk. iepriekšējā grozījuma pamatojumu. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Ir paredzams, ka ES garantija 
75 153 850 000 EUR apmērā (pašreizējās 
cenās) Savienības līmenī piesaistīs papildu 
investīcijas visā Savienībā vairāk nekā 
1 000 000 000 000 EUR apmērā, un tā būtu 

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

indikatīvi jāsadala starp politikas sadaļām.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts nolūkā ņemt vērā garantijas palielinājumu. Beidzamais teikums ir svītrots, 
jo nav nepieciešams — saskaņā ar I pielikumu visiem logiem ir ES garantijas daļa.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Komisija 2019. gada 18. aprīlī 
paziņoja, ka neskarot Padomes 
prerogatīvas saistībā ar Stabilitātes un 
izaugsmes pakta (SIP) īstenošanu, ja pašas 
dalībvalstis vai valsts attīstību veicinošas 
bankas, kas klasificētas vispārējās valdības 
sektorā vai kas darbojas dalībvalsts vārdā, 
veic vienreizējas iemaksas tematiskajās vai 
daudzvalstu investīciju platformās, tad 
šādas dalībvalstu iemaksas principā būtu 
jāuzskata par vienreizējiem pasākumiem 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/9732 
5. panta 1. punkta un 9. panta 1. punkta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/9733 
3. panta 4. punkta nozīmē. Turklāt, 
neskarot Padomes prerogatīvas Stabilitātes 
un izaugsmes pakta īstenošanā, Komisija 
paziņoja, ka tā apsvērs, cik lielā mērā tādu 
pašu attieksmi kā pret ESIF (saistībā ar 
Komisijas paziņojumu par elastīgumu) var 
piemērot arī programmai InvestEU kā 
ESIF turpinājuma instrumentam, kad tiek 
aplūkotas dalībvalstu skaidrā naudā veiktās 
vienreizējās iemaksas, lai finansētu ES 
garantijas papildu summu dalībvalsts 
nodalījuma vajadzībām.

(39) Komisija 2019. gada 18. aprīlī 
paziņoja, ka “neskarot Padomes 
prerogatīvas saistībā ar Stabilitātes un 
izaugsmes pakta (SIP) īstenošanu, ja pašas 
dalībvalstis vai valsts attīstību veicinošas 
bankas, kas klasificētas vispārējās valdības 
sektorā vai kas darbojas dalībvalsts vārdā, 
veic vienreizējas iemaksas tematiskajās vai 
daudzvalstu investīciju platformās, tad 
šādas dalībvalstu iemaksas principā būtu 
jāuzskata par vienreizējiem pasākumiem 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/9732 
5. panta 1. punkta un 9. panta 1. punkta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/9733 
3. panta 4. punkta nozīmē. Turklāt, 
neskarot Padomes prerogatīvas Stabilitātes 
un izaugsmes pakta īstenošanā, Komisija 
apsvērs, cik lielā mērā tādu pašu attieksmi 
kā pret ESIF (saistībā ar Komisijas 
paziņojumu par elastīgumu) var piemērot 
arī programmai InvestEU kā ESIF 
turpinājuma instrumentam, kad tiek 
aplūkotas dalībvalstu skaidrā naudā veiktās 
vienreizējās iemaksas, lai finansētu ES 
garantijas papildu summu dalībvalsts 
nodalījuma vajadzībām.”
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__________________ __________________
32 Padomes Regula (EK) Nr. 1466/97 
(1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu 
(OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.).

32 Padomes Regula (EK) Nr. 1466/97 
(1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu 
(OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.).

33 Padomes Regula (EK) Nr. 1467/97 
(1997. gada 7. jūlijs) par to, kā paātrināt un 
precizēt pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūras īstenošanu (OV L 
209, 2.8.1997., 6. lpp.).

33 Padomes Regula (EK) Nr. 1467/97 
(1997. gada 7. jūlijs) par to, kā paātrināt un 
precizēt pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūras īstenošanu (OV L 
209, 2.8.1997., 6. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Par apsvērumu ir panākta vienošanās ar Padomi, taču ir vajadzīgs grozījums, lai atjaunotu 
faktiski apstiprināto formulējumu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(61) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
ievērojot tajā piešķirto resursu 
ierobežojumus, InvestEU paredzētie 
atveseļošanas un noturības pasākumi būtu 
jāveic, lai risinātu nepieredzētās Covid-19 
krīzes sekas. Šie papildu resursi būtu 
jāizmanto tā, lai nodrošinātu atbilstību 
Regulā [EURI] noteiktajiem termiņiem. 
Minētā prasība tiktu izpildīta, līdz 
2023. gada 31. decembrim noslēdzot 
attiecīgus garantijas nolīgumus ar 
īstenošanas partneriem.

Or. en

Pamatojums

Referenti pauž nopietnas bažas par to, ka ES atveseļošanas instrumentā noteiktie termiņi 
traucēs programmas sekmīgai īstenošanai. Saistībā ar InvestEU viņi ierosina šo problēmu 
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atrisināt, piemērojot termiņus garantijas nolīgumu noslēgšanai. Referenti atzīst, ka šī 
problēma būtu jārisina ESAI regulā, taču vēlas raidīt politisku signālu Padomei par šo 
jautājumu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES garantija ES nodalījuma vajadzībām, 
kas minēts 8. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā, ir 75 153 850 000 EUR 
(pašreizējās cenās). Uzkrājumu likmi 
nosaka 45 % apmērā. Summu, kas minēta 
34. panta 3. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī ņem vērā, lai veiktu 
iemaksas uzkrājumos, kas izriet no šīs 
uzkrājumu likmes.

ES garantija ES nodalījuma vajadzībām, 
kas minēts 8. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā, ir 80 523 320 000 EUR 
(pašreizējās cenās). Uzkrājumu likmi 
nosaka 40 % apmērā. Summu, kas minēta 
34. panta 3. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī ņem vērā, lai veiktu 
iemaksas uzkrājumos, kas izriet no šīs 
uzkrājumu likmes.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā Parlamenta nostājā attiecībā uz pirmo Komisijas priekšlikumu referenti vēlas 
palielināt MVU un sociālo investīciju logiem paredzētās summas. Referenti arī ierosina 
neatkāpties no Parlamenta pirmās nostājas attiecībā uz pētniecības, inovācijas un 
digitalizācijas logu, kuru Komisija otrajā priekšlikumā samazināja. Tāpēc ES garantijas 
kopējā summa ir nedaudz jāpalielina. Turklāt referenti uzskata, ka varētu saglabāt Komisijas 
sākotnējā priekšlikumā paredzēto uzkrājumu likmi.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās summas var papildināt ar ES 
garantijas papildu summu, ko piešķir 
dalībvalsts nodalījumam, kas minēts 
8. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ņemot 
vērā dalībvalstu piešķīrumu saskaņā ar 
[Regulas [KNR] numurs]44 [10. panta 
1. punktu] un [Regulas [KLP stratēģiskais 

Attiecīgās summas var papildināt ar ES 
garantijas papildu summu, ko piešķir 
dalībvalsts nodalījumam, kas minēts 
8. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ņemot 
vērā dalībvalstu piešķīrumu saskaņā ar 
[Regulas [KNR] numurs]44 [10. panta 
1. punktu], [Regulas [KLP stratēģiskais 
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plāns] numurs]45 [75. panta 1. punktu]. plāns] numurs]45 [75. panta 1. punktu] un 
Regulas [Atveseļošanas un noturības 
mehānisms] [X pantu].

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir dot dalībvalstīm iespēju pārvietot atveseļošanas un noturības mehānisma 
līdzekļus uz dalībvalsts nodalījumu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu 41 500 000 000 EUR (pašreizejās 
cenās) no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir darbībām, ar kurām īsteno 
Regulas [EURI] 2. pantā minētos 
pasākumus 3. panta 2. punkta a)–
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

Summu 8 600 000 000 EUR (pašreizējās 
cenās) no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir darbībām, ar kurām īsteno 
Regulas [EURI] 2. pantā minētos 
pasākumus 3. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Savā otrajā priekšlikumā Komisija palielināja ilgtspējīgas infrastruktūras logam paredzēto 
summu no 11 500 000 000 EUR (skaitlis sākotnējā priekšlikumā) uz 20 051 970 000 EUR. 
Referenti ierosina šo papildu summu (kas noapaļota uz augšu) finansēt no uzkrājumiem, kas 
izriet no ES atveseļošanas instrumenta.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu 2 500 000 000 EUR (pašreizejās 
cenās) no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir 3. panta 2. punkta a)-
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

Summu 40 769 470 000 EUR (pašreizējās 
cenās) no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir 3. panta 2. punkta a) līdz 
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem.
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Or. en

Referenti ierosina, ka no DFS būtu jānāk lielākai ES garantijas nodrošinājuma daļai. Tai 
vajadzētu segt Komisijas sākotnēji ierosināto summu pirmajam logam un otrajam, trešajam 
un ceturtajam logam paredzētās summas.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES garantijas indikatīvs sadalījums ES 
nodalījuma vajadzībām ir izklāstīts šīs 
regulas I pielikumā. Attiecīgā gadījumā 
Komisija var grozīt I pielikumā minētās 
summas un palielināt pirmajā daļā minēto 
summu līdz 15 % attiecībā uz katru mērķi. 
Par ikvienu šādu grozījumu Komisija 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

ES garantijas indikatīvs sadalījums ES 
nodalījuma vajadzībām ir izklāstīts šīs 
regulas I pielikumā. Attiecīgā gadījumā 
Komisija var grozīt I pielikumā minētās 
summas līdz 15 % attiecībā uz katru mērķi. 
Par ikvienu šādu grozījumu Komisija 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Or. en

Pamatojums

Komisijas formulējums rada iespaidu, ka var palielināt tikai stratēģisko investīciju logam 
paredzēto summu. Referenti ir atjaunojuši pirmā Komisijas priekšlikuma formulējumu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summas, kuras dalībvalsts piešķīrusi 
brīvprātīgi saskaņā ar [Regulas [KNR] 
numurs] [10. panta 1. punktu] vai [Regulas 
[KLP Stratēģiskais plāns] numurs] 
[75. panta 1. punktu], izmanto, lai veidotu 
uzkrājumus ES garantijas daļai dalībvalsts 
nodalījumā, kas sedz finansēšanas un 
investīciju darbības attiecīgajā dalībvalstī 
vai iespējamo ieguldījumu konsultāciju 
centrā InvestEU no fondiem, uz kuriem 

Summas, kuras dalībvalsts piešķīrusi 
brīvprātīgi saskaņā ar [Regulas [KNR] 
numurs] [10. panta 1. punktu] vai [Regulas 
[KLP Stratēģiskais plāns] numurs] 
[75. panta 1. punktu], vai Regulas 
[Atveseļošanas un noturības mehānisms] 
[X pantu] izmanto, lai veidotu uzkrājumus 
ES garantijas daļai dalībvalsts nodalījumā, 
kas sedz finansēšanas un investīciju 
darbības attiecīgajā dalībvalstī vai 
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attiecas dalītā pārvaldība. Minētās summas 
izmanto, lai palīdzētu sasniegt politikas 
mērķus, kas noteikti Regulas [KNR] 
numurs] 7. pantā minētajā partnerības 
nolīgumā, programmās vai KLP 
stratēģiskajā plānā, ar ko palīdz realizēt 
InvestEU.

iespējamo ieguldījumu konsultāciju centrā 
InvestEU no fondiem, uz kuriem attiecas 
dalītā pārvaldība, vai no līdzekļiem, kas 
pieejami saskaņā ar atveseļošanas un 
noturības mehānismu. Minētās summas 
izmanto, lai palīdzētu sasniegt politikas 
mērķus, kas noteikti Regulas [[KNR] 
numurs] 7. pantā minētajā partnerības 
nolīgumā, programmās vai KLP 
stratēģiskajā plānā, vai attiecīgās 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānā, ar ko palīdz realizēt InvestEU.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir dot dalībvalstij iespēju sniegt ieguldījumu dalībvalsts nodalījumā no 
atveseļošanas un noturības mehānisma. Lai gan par šo noteikumu bija panākta vienošanās ar 
Padomi, grozījumā ņemta vērā jaunā situācija.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta noteikumus attiecībā uz summām, 
kas piešķirtas saskaņā ar Regulas [KNR 
numurs] 10. panta 1. punktu vai Regulas 
[KLP stratēģiskais plāns] 75. panta 1. 
punktu, nepiemēro iemaksu nolīgumam par 
dalībvalsts papildu summu, kas minēta 4. 
panta 1. punkta trešajā daļā.

Šā panta noteikumus attiecībā uz summām, 
kas piešķirtas saskaņā ar Regulas [KNR 
numurs] 10. panta 1. punktu vai Regulas 
[KLP stratēģiskais plāns] 75. panta 1. 
punktu, vai Regulas [Atveseļošanas un 
noturības mehānisms] [X pantu], 
nepiemēro iemaksu nolīgumam par 
dalībvalsts papildu summu, kas minēta 4. 
panta 1. punkta trešajā daļā.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir dot dalībvalstij iespēju sniegt ieguldījumu dalībvalsts nodalījumā no 
atveseļošanas un noturības mehānisma. Lai gan par šo noteikumu bija panākta vienošanās ar 
Padomi, grozījumā ņemta vērā jaunā situācija.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts un Komisija noslēdz iemaksu 
nolīgumu vai izdara tajā grozījumus četru 
mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu apstiprināt partnerības 
nolīgumu saskaņā ar Regulas [KNR] 9. 
panta 4. punktu vai KLP stratēģisko plānu 
saskaņā ar Regulu [KLP], vai vienlaikus ar 
Komisijas lēmumu, ar ko groza 
programmu saskaņā ar Regulas [KNR] 10. 
pantu vai KLP stratēģisko plānu saskaņā ar 
Regulas [KLP] 107. pantu.

Dalībvalsts un Komisija noslēdz iemaksu 
nolīgumu vai izdara tajā grozījumus četru 
mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu apstiprināt partnerības 
nolīgumu saskaņā ar Regulas [KNR] 9. 
panta 4. punktu vai KLP stratēģisko plānu 
saskaņā ar Regulu [KLP], vai 
atveseļošanas un noturības plānu saskaņā 
ar Regulu [Atveseļošanas un noturības 
mehānisms], vai vienlaikus ar Komisijas 
lēmumu, ar ko groza programmu saskaņā 
ar Regulas [KNR] 10. pantu vai KLP 
stratēģisko plānu saskaņā ar Regulas [KLP] 
107. pantu, vai atveseļošanas un noturības 
plānu saskaņā ar Regulas [Atveseļošanas 
un noturības mehānisms] 18. pantu.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir dot dalībvalstij iespēju sniegt ieguldījumu dalībvalsts nodalījumā no 
atveseļošanas un noturības mehānisma.

Grozījums Nr. 16

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 uzkrājumu likme, 
iemaksas summa no dalītas pārvaldības 
fondiem, uzkrājumu veidošanās posms 
saskaņā ar gada finanšu plānu un izrietošo 
iespējamo saistību summa, kura jāsedz ar 
kompensējošu garantiju, ko sniedz attiecīgā 
dalībvalsts;

(a) kopējā summa ES garantijas daļai 
dalībvalsts nodalījumā, kas attiecas uz 
konkrēto dalībvalsti, tās uzkrājumu likme, 
iemaksas summa no dalītas pārvaldības 
fondiem vai no līdzekļiem, kas pieejami 
saskaņā ar atveseļošanas un noturības 
mehānismu, uzkrājumu veidošanās posms 
saskaņā ar gada finanšu plānu un izrietošo 
iespējamo saistību summa, kura jāsedz ar 
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kompensējošu garantiju, ko sniedz attiecīgā 
dalībvalsts;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir dot dalībvalstij iespēju sniegt ieguldījumu dalībvalsts nodalījumā no 
atveseļošanas un noturības mehānisma. Lai gan par šo noteikumu bija panākta vienošanās ar 
Padomi, grozījumā ņemta vērā jaunā situācija.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) dalītas pārvaldības fondu 
iespējamās iemaksas konsultāciju centrā 
InvestEU;

(d) dalītas pārvaldības fondu vai no 
atveseļošanas un noturības mehānisma 
pieejamo līdzekļu iespējamās iemaksas 
konsultāciju centrā InvestEU;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir dot dalībvalstij iespēju sniegt ieguldījumu dalībvalsts nodalījumā no 
atveseļošanas un noturības mehānisma. Lai gan par šo noteikumu bija panākta vienošanās ar 
Padomi, grozījumā ņemta vērā jaunā situācija.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) pienākumus sniegt dalībvalstij gada 
ziņojumus, tostarp ziņot par attiecīgajiem 
rādītājiem, kas saistīti ar politikas 
mērķiem, uz kuriem attiecas partnerības 
nolīgums, programma vai KLP 
stratēģiskais plāns un kuri minēti iemaksu 
nolīgumā;

(e) pienākumus sniegt dalībvalstij gada 
ziņojumus, tostarp ziņot par attiecīgajiem 
rādītājiem, kas saistīti ar politikas 
mērķiem, uz kuriem attiecas partnerības 
nolīgums, programma vai KLP 
stratēģiskais plāns, vai atveseļošanas un 
noturības plāns un kuri minēti iemaksu 
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nolīgumā;

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir dot dalībvalstij iespēju sniegt ieguldījumu dalībvalsts nodalījumā no 
atveseļošanas un noturības mehānisma. Lai gan par šo noteikumu bija panākta vienošanās ar 
Padomi, grozījumā ņemta vērā jaunā situācija.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja deviņu mēnešu laikā pēc iemaksu 
nolīguma noslēgšanas nav noslēgts 
garantijas nolīgums, iemaksu nolīgumu 
izbeidz vai pagarina, savstarpēji 
vienojoties. Ja deviņu mēnešu laikā pēc 
iemaksu nolīguma noslēgšanas par 
iemaksu nolīguma summu nav pilnībā 
uzņemtas saistības saskaņā ar vienu vai 
vairākiem garantijas nolīgumiem, minēto 
summu attiecīgi groza. Neizmantoto 
uzkrājumu summu, kas attiecināma uz 
summām, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar [10. panta 1. punktu Regulā 
[KNR] vai [75. panta 1. punktu] Regulā 
[[KLP]], izmanto atkārtoti saskaņā ar 
[Regulas [KNR] numurs [10. panta 5. 
punktu] un [Regulas [KLP stratēģiskā 
plāna] numurs] [75. panta 5. punktu]. 
Neizmantoto uzkrājumu summu, kas 
attiecināma uz summām, kuras dalībvalsts 
piešķīrusi saskaņā ar šīs regulas 4. panta 1. 
punkta trešo daļu, atmaksā dalībvalstij.

Ja deviņu mēnešu laikā pēc iemaksu 
nolīguma noslēgšanas nav noslēgts 
garantijas nolīgums, iemaksu nolīgumu 
izbeidz vai pagarina, savstarpēji 
vienojoties. Ja deviņu mēnešu laikā pēc 
iemaksu nolīguma noslēgšanas par 
iemaksu nolīguma summu nav pilnībā 
uzņemtas saistības saskaņā ar vienu vai 
vairākiem garantijas nolīgumiem, minēto 
summu attiecīgi groza. Neizmantoto 
uzkrājumu summu, kas attiecināma uz 
summām, kuras dalībvalstis piešķīrušas 
saskaņā ar [10. panta 1. punktu Regulā 
[KNR] vai [75. panta 1. punktu] Regulā 
[[KLP]], vai [X pantu] Regulā 
[Atveseļošanas un noturības mehānisms], 
izmanto atkārtoti saskaņā ar [Regulas 
[KNR] numurs [10. panta 5. punktu], 
[Regulas [KLP stratēģiskā plāna] numurs] 
[75. panta 5. punktu] un Regulas 
[Atveseļošanas un noturības mehānisms] 
[X pantu]. Neizmantoto uzkrājumu 
summu, kas attiecināma uz summām, kuras 
dalībvalsts piešķīrusi saskaņā ar šīs regulas 
4. panta 1. punkta trešo daļu, atmaksā 
dalībvalstij.

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir dot dalībvalstij iespēju sniegt ieguldījumu dalībvalsts nodalījumā no 
atveseļošanas un noturības mehānisma. Lai gan par šo noteikumu bija panākta vienošanās ar 
Padomi, grozījumā ņemta vērā jaunā situācija.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja garantijas nolīgums nav pienācīgi 
īstenots laikposmā, kas noteikts [Regulas 
[KNR] numurs] [10. panta 6. punktā] vai 
[Regulas [KLP stratēģiskā plāna] numurs] 
[75. panta 6. punktā], iemaksu nolīgumu 
groza. Neizmantoto uzkrājumu summu, kas 
attiecināma uz summām, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar [10. panta 1. punktu 
Regulā [KNR] vai [75. panta 1. punktu] 
Regulā [[KLP]], izmanto atkārtoti saskaņā 
ar [Regulas [KNR] numurs [10. panta 6. 
punktu] un [Regulas [KLP stratēģiskā 
plāna] numurs] [75. panta 6. punktu]. 
Neizmantoto uzkrājumu summu, kas 
attiecināma uz summām, kuras dalībvalsts 
piešķīrusi saskaņā ar šīs regulas 4. panta 1. 
punkta trešo daļu, atmaksā dalībvalstij.

Ja garantijas nolīgums nav pienācīgi 
īstenots laikposmā, kas noteikts [Regulas 
[KNR] numurs] [10. panta 6. punktā] vai 
[Regulas [KLP stratēģiskais plāns] 
numurs] [75. panta 6. punktā], vai Regulas 
[Atveseļošanas un noturības mehānisms] 
[X pantā], iemaksu nolīgumu groza. 
Neizmantoto uzkrājumu summu, kas 
attiecināma uz summām, kuras dalībvalstis 
piešķīrušas saskaņā ar [10. panta 1. punktu 
Regulā [KNR] vai [75. panta 1. punktu] 
Regulā [[KLP]], vai [X pantu] Regulā 
[Atveseļošanas un noturības mehānisms], 
izmanto atkārtoti saskaņā ar [Regulas 
[KNR] numurs [10. panta 6. punktu], 
[Regulas [KLP stratēģiskais plāns] 
numurs] [75. panta 6. punktu] un Regulas 
[Atveseļošanas un noturības mehānisms] 
[X pantu]. Neizmantoto uzkrājumu 
summu, kas attiecināma uz summām, kuras 
dalībvalsts piešķīrusi saskaņā ar šīs regulas 
4. panta 1. punkta trešo daļu, atmaksā 
dalībvalstij.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir dot dalībvalstij iespēju sniegt ieguldījumu dalībvalsts nodalījumā no 
atveseļošanas un noturības mehānisma. Lai gan par šo noteikumu bija panākta vienošanās ar 
Padomi, grozījumā ņemta vērā jaunā situācija.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Pēc veidošanās posma, kas minēts 
3. punkta a) apakšpunktā, jebkurš 
uzkrājumu gada pārpalikums, kas 
aprēķināts, uzkrājumu summu, kāda ir 
nepieciešama saskaņā ar iemaksu nolīgumā 
noteikto uzkrājumu likmi, salīdzinot ar 
faktiskajiem uzkrājumu apjomiem, izmanto 
atkārtoti saskaņā ar [KNR [10. panta 7. 
punktu] un [[KLP Stratēģiskā plāna 
numurs] [75. panta 7. punktu]].

(a) Pēc veidošanās posma, kas minēts 
3. punkta a) apakšpunktā, jebkurš 
uzkrājumu gada pārpalikums, kas 
aprēķināts, uzkrājumu summu, kāda ir 
nepieciešama saskaņā ar iemaksu nolīgumā 
noteikto uzkrājumu likmi, salīdzinot ar 
faktiskajiem uzkrājumu apjomiem, izmanto 
atkārtoti saskaņā ar [KNR [10. panta 7. 
punktu], [[KLP Stratēģiskais plāns] 
[75. panta 7. punktu]] un Regulas 
[Atveseļošanas un noturības mehānisms] 
[X pantu].

Or. en

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir dot dalībvalstij iespēju sniegt ieguldījumu dalībvalsts nodalījumā no 
atveseļošanas un noturības mehānisma. Lai gan par šo noteikumu bija panākta vienošanās ar 
Padomi, grozījumā ņemta vērā jaunā situācija.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EIB grupai piešķir 75 % no ES 
garantijas saskaņā ar ES nodalījumu, kā 
minēts 4. panta 1. punkta pirmajā daļā, 
56 365 380 000 EUR apmērā. EIB grupa 
sniedz kopējo finansiālo ieguldījumu 
9 418 270 000 EUR apmērā. Šo iemaksu 
nodrošina tādā veidā un formā, kas veicina 
fonda InvestEU īstenošanu un 14. panta 
2. punktā izklāstīto mērķu sasniegšanu.

4. EIB grupai piešķir 75 % no ES 
garantijas saskaņā ar ES nodalījumu, kā 
minēts 4. panta 1. punkta pirmajā daļā, 
60 392 490 000 EUR apmērā. EIB grupa 
sniedz kopējo finansiālo ieguldījumu 
10 085 545 830 EUR apmērā. Minēto 
iemaksu nodrošina tādā veidā un formā, 
kas veicina fonda InvestEU īstenošanu un 
14. panta 2. punktā izklāstīto mērķu 
sasniegšanu.

Or. en
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Pamatojums

Savā otrajā priekšlikumā Komisija samazināja relatīvo daļu, ko finansiālais ieguldījums 
procentuāli veidotu ES garantijā. Referenti saglabā Komisijas ierosināto pieeju, bet koriģē 
skaitļus, lai ņemtu vērā nelielo garantijas palielinājumu, ko viņi ierosina.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. panta 2. punkta pirmajā un otrajā daļā 
minēto ES garantijas atbalstu piešķir 
saskaņā ar Regulas [EURI] 4. panta 6. 
punktā izklāstītajiem nosacījumiem. Citos 
gadījumos ES garantijas atbalstu var 
piešķirt finansēšanas un ieguldījumu 
darbībām, uz kurām attiecas šī regula, 
ieguldījumu laikposmam, kas beidzas 
2027. gada 31. decembrī.

4. panta 2. punkta pirmajā un otrajā daļā 
minēto ES garantijas atbalstu var piešķirt 
finansēšanas un ieguldījumu darbībām, 
kuras veic īstenošanas partneri, ar 
nosacījumu, ka Komisija līdz 2023. gada 
31. decembrim ir noslēgusi garantijas 
nolīgumu ar minēto īstenošanas partneri, 
tādējādi izpildot Regulas [EURI] 4. panta 
6. punktā izklāstītos nosacījumus. Citos 
gadījumos ES garantijas atbalstu var 
piešķirt finansēšanas un ieguldījumu 
darbībām, uz kurām attiecas šī regula, 
ieguldījumu laikposmam, kas beidzas 
2027. gada 31. decembrī.

Or. en

Pamatojums

Kā norādīts iepriekš, referenti pauž nopietnas bažas par to, ka ES atveseļošanas instrumentā 
noteiktie termiņi traucēs programmas sekmīgai īstenošanai. Saistībā ar InvestEU viņi 
ierosina šo problēmu atrisināt, piemērojot termiņus garantijas nolīgumu noslēgšanai. 
Referenti atzīst, ka šī problēma būtu jārisina ESAI regulā, taču vēlas raidīt politisku signālu 
Padomei par šo jautājumu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumus starp īstenošanas partneri un 
galasaņēmēju vai finanšu starpnieku, vai 
citu subjektu, kas minēts 15. panta 1. 
punkta a) apakšpunktā, saskaņā ar ES 
garantiju, kas minēta 4. panta 2. punkta 
pirmajā un otrajā daļā, paraksta viena 
gada laikā pēc tam, kad īstenošanas 
partneris ir apstiprinājis attiecīgo 
finansēšanas vai investīciju darbību. Citos 
gadījumos līgumus starp īstenošanas 
partneri un galasaņēmēju vai finanšu 
starpnieku vai jebkuru citu subjektu, kas 
minēts 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
paraksta līdz 2028. gada 31. decembrim.

Līgumus starp īstenošanas partneri un 
galasaņēmēju vai finanšu starpnieku, vai 
jebkuru citu subjektu, kas minēts 15. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, paraksta līdz 
2028. gada 31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izriet no iepriekšējā grozījuma. Ja ES atveseļošanas instrumenta termiņi attiecas 
uz garantijas nolīgumu noslēgšanu, par pēcāk slēdzamo līgumu termiņu būtu jānosaka 
2028. gada 31. decembris.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Investīciju komitejas pieci locekļi ir 
pastāvīgie locekļi katrā no Investīciju 
komitejas pieciem sastāviem. Vismaz 
vienam no pastāvīgajiem locekļiem ir 
specializētas zināšanas ilgtspējīgu 
investīciju jomā. Turklāt katrā no šiem 
pieciem komitejas sastāviem ir divi 
eksperti, kuriem ir pieredze ar investīcijām 
nozarēs, kuras aptver attiecīgā politikas 
sadaļa. Valde norīko Investīciju komitejas 
locekļus atbilstīgajam sastāvam vai 
sastāviem. Investīciju komiteja no savu 
pastāvīgo locekļu vidus ievēl 
priekšsēdētāju.

Investīciju komitejas četri locekļi ir 
pastāvīgie locekļi katrā no Investīciju 
komitejas pieciem sastāviem. Vismaz 
vienam no pastāvīgajiem locekļiem ir 
specializētas zināšanas ilgtspējīgu 
investīciju jomā. Turklāt katrā no šiem 
pieciem komitejas sastāviem ir divi 
eksperti, kuriem ir pieredze ar investīcijām 
nozarēs, kuras aptver attiecīgā politikas 
sadaļa. Valde norīko Investīciju komitejas 
locekļus atbilstīgajam sastāvam vai 
sastāviem. Investīciju komiteja no savu 
pastāvīgo locekļu vidus ievēl 
priekšsēdētāju.
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Or. en

Pamatojums

Tiek atjaunots skaitlis, par kuru panākta vienošanās ar Padomi.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 209. 
panta 3. punkta pirmās un pēdējās daļas, 
ieņēmumus, atmaksājumus un atgūtos 
līdzekļus no finanšu instrumentiem, kas 
tika izveidoti ar šīs regulas IV pielikumā 
minētajām programmām, var izmantot ES 
garantijas nodrošinājumam saskaņā ar šo 
regulu, ņemot vērā Regulas [publiskā 
sektora aizdevuma mehānisms] [4.] pantu.

1. Atkāpjoties no Finanšu regulas 
209. panta 3. punkta pirmās un ceturtās 
daļas, jebkādus ieņēmumus, atmaksājumus 
un atgūtos līdzekļus no finanšu 
instrumentiem, kas izveidoti ar šīs regulas 
IV pielikumā minētajām programmām, 
izmanto ES garantijas nodrošinājumam 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Ar regulu par publiskā sektora aizdevumu mehānismu Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
ietvaros tiecas atbalstīt publiskā sektora struktūras. No finanšu instrumentiem iegūtie 
atmaksājumi nāk no privātā sektora. Līdz ar to ir loģiski, ka šie finanšu instrumenti tiek 
izmantoti privātā sektora finansēšanai. Publiskā sektora aizdevumu mehānisms būtu jāfinansē 
no Savienības budžeta.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no Finanšu regulas 213. 
panta 4. punkta a) apakšpunkta, jebkādu 
ES garantiju, kas izveidota ar Regulu 
(ES) 2015/1017, nodrošinājuma 
pārpalikumu var izmantot ES garantijas 
nodrošināšanai saskaņā ar šo regulu, ņemot 

2. Atkāpjoties no Finanšu regulas 
213. panta 4. punkta a) apakšpunkta, 
jebkādu ES garantijas, kas izveidota ar 
Regulu (ES) 2015/1017, nodrošinājuma 
pārpalikumu izmanto ES garantijas 
nodrošināšanai saskaņā ar šo regulu.
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vērā [Regulas] [publiskā sektora 
aizdevuma mehānisms] [4.] pantu.

Or. en

Pamatojums

Nodrošinājuma pārpalikums, kas izriet no ESIF regulas, būtu jāizmanto saskaņā ar jauno 
regulu, nevis publiskā sektora aizdevumu mehānismu, kurš būtu jāfinansē no Savienības 
budžeta.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulas [EURI] 3. panta 2. punkta 
c) apakšpunkta i) punktā minēto summu 33 
000 440 000 EUR (pašreizējās cenās) 
apmērā izmanto:

3. Regulas [EURI] 3. panta 2. punkta 
c) apakšpunkta i) punktā minēto summu 
XXX EUR (pašreizējās cenās) apmērā 
izmanto:

Or. en

Pamatojums

Referenti uzskata, ka būtu jālīdzsvaro atveseļošanas instrumenta nodrošinātā summa un DFS 
satvarā sniegtā summa. Protams, viņi ir informēti par Eiropadomes priekšlikumu ievērojami 
samazināt atveseļošanas instrumenta apjomu. Galīgais lēmums būtu jāpieņem sarunās par 
DFS un atveseļošanas instrumentu.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ES garantijas nodrošinājumam 
saskaņā ar šo regulu 32 800 000 000 EUR 
apmērā (pašreizējās cenās) papildus 
resursiem, kas minēti Finanšu regulas 211. 
panta 4. punkta pirmajā daļā,

(a) ES garantijas nodrošinājumam 
saskaņā ar šo regulu XXX EUR apmērā 
(pašreizējās cenās) papildus resursiem, kas 
minēti Finanšu regulas 211. panta 4. 
punkta pirmajā daļā,
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Or. en

Pamatojums

Sk. iepriekšējā grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līdz 10 166 620 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta b) 
apakšpunktā;

(b) līdz 11 250 000 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā;

Or. en

Pamatojums

EP nostāja pirmajā procedūrā.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) līdz 10 166 620 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta c) 
apakšpunktā;

(c) līdz 12 500 000 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā;

Or. en

Pamatojums

EP nostāja pirmajā procedūrā.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – d punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) līdz 3 614 800 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta d) 
apakšpunktā;

(d) līdz 5 567 500 000 EUR mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta d) 
apakšpunktā;

Or. en

Pamatojums

EP nostāja pirmajā procedūrā.


