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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta komiteju un Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Covid-19 krīzes graujošā 
ekonomiskā un sociālā ietekme vājina 
publisko un privāto investīciju spēju, 
tādējādi ierobežojot finanšu resursus, kas 
nepieciešami pārejai uz klimatneitrālu un 
resursefektīvu Savienību. Šajā ziņā 
Eiropas Atveseļošanas instrumenta 
ietvaros ar maksātspējas atbalsta 
instrumentu būtu jāpalīdz novērst šo 
trūkumu un dot dalībvalstīm iespēju veikt 
nepieciešamās investīcijas, lai veicinātu 
Savienības ilgtermiņa ilgtspējas prioritāšu 
sasniegšanu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Ja Covid-19 negatīvā ekonomiskā 
ietekme netiks novērsta, tā var apdraudēt 
centienus sasniegt klimata, enerģētikas un 
vides mērķrādītājus Savienībā. 
Maksātspējas atbalsta instrumentam būtu 
jāpalīdz nodrošināt nepārtrauktu 
progresu šo mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

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

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

Grozījums Nr. 4

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 modeli7 un 
nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē uz atbilstīgām 
sabiedrībām, kas darbojas tajās dalībvalstīs 
un nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-
19 krīze un / vai kurās ir ierobežotāka 
valsts maksātspējas atbalsta pieejamība.

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta un kuru 
lielākajai daļai vajadzētu būt MVU, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 
Savienībā. Tām nevajadzētu piederēt pie 
grupas, kurai ir meitasuzņēmumi bez 
reālas saimnieciskas darbības valstī, kas 
iekļauta ES sarakstā ar jurisdikcijām, 
kuras nodokļu nolūkos nesadarbojas6a, un 
atbalsta sniegšanas laikā tām jāsaglabā 
būtiskas darbības Savienībā. Tām arī 
vajadzības gadījumā jāaptur dividenžu 
izmaksa, prēmijas augstākajiem 
vadītājiem un akciju atpirkšana uz diviem 
gadiem pēc minētās shēmas 
izmantošanas. 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 
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regulējuma7 viedokļa7, kā arī tās 
nedrīkstētu būt iesaistītas vai piedalīties 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, 
terorisma finansēšanā, nodokļu apiešanā, 
nodokļu krāpšanā vai nodokļu 
nemaksāšanā. Atbalsts būtu jāorientē uz 
atbilstīgām sabiedrībām, kas darbojas tajās 
dalībvalstīs un nozarēs, kuras visvairāk 
skārusi Covid-19 krīze, kā arī straujš 
bezdarba līmeņa kāpums un / vai kurās ir 
ierobežotāka valsts maksātspējas atbalsta 
pieejamība.

_________________ _________________
8c Padomes secinājumi par pārskatīto ES 
sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu 
nolūkos nesadarbojas (OV C 64, 
27.2.2020., 8. 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.).

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.). 

Grozījums Nr. 5

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 

(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 
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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.

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. Gada laikā 
pēc maksātspējas atbalsta instrumenta 
darbības uzsākšanas Komisijai būtu 
jāizvērtē šā instrumenta efektivitāte un 
piemērotība pamatmērķu sasniegšanai, 
tostarp ietekme uz Savienības klimata 
mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tādu sabiedrību maksātspēju, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 

(c) tādu sabiedrību, īpaši pievēršoties 
MVU, maksātspēju, kas veic 
uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
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darbojas Savienībā. darbojas Savienībā.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) regulas 6. panta 1. punktam 
pievieno šādu daļu:
“Turklāt atbalstu saskaņā ar 
maksātspējas atbalsta klasi piešķir tikai 
sabiedrībām kuras:
- pieņem plānus atbilstīgi II 
pielikuma 6. punkta d) apakšpunktā 
minētajiem norādījumiem;
- ievēro minimuma 
aizsargpasākumus, kas noteikti 18. pantā 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) 2020/852*;
- nav bijušas iesaistītas, nedz pašreiz 
ir iesaistītas izmeklēšanas procesā vai 
kriminālvajāšanā par noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu, terorisma 
finansēšanu, izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, krāpšanos ar nodokļiem vai 
nodokļu apiešanu; sabiedrības, kuru 
konsolidētais apgrozījums pārsniedz 750 
000 000 EUR, sagatavo un bez maksas 
publisko ziņojumu ar informāciju, kas 
noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2013/36/ES** 89. panta 1. 
punktā;
- nepieder pie grupas, kurai ir 
meitasuzņēmumi bez reālas saimnieciskās 
darbības valstī, kas iekļauta ES sarakstā 
ar jurisdikcijām, kuras nodokļu nolūkā 
nesadarbojas***;
- neizmaksā dividendes, rezerves vai 
prēmijas un neatpērk akcijas vismaz divus 
gadus pēc tam, kad ir saņēmušas atbalstu 
no maksātspējas atbalsta instrumenta;
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_________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. 
jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 
ieguldījumu veicināšanai un ar kuru 
groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 
22.6.2020., 13. lpp.).
** Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. 
jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai 
un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru 
sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko 
groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ 
Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK 
(OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).
*** Padomes secinājumi par pārskatīto 
ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu 
nolūkos nesadarbojas (OV C 64, 
27.2.2020., 8. lpp.).”

Grozījums Nr. 9

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

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

“(b) atbilst Savienības politikas 
nostādnēm saskaņā ar Parīzes nolīgumu 
un tā saistībām sasniegt klimatneitralitāti 
vēlākais līdz 2050. gadam gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes, 
kvalitatīvu darbavietu radīšanas un 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķim;”

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās operācijas atbilst Savienības 
politikai, tai skaitā Eiropas zaļajam 
kursam9 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 un saistībām, jo īpaši Savienības 
klimata mērķiem, kas izklāstīti [Regulā 
(ES) 2020/XXX, ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru un 
groza Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)], Eiropas zaļajam kursam9 
un jo īpaši ES Biodaudzveidības 
stratēģijai 2030. gadam9a, Regulā (ES) 
2020/852 minētajam principam 
“nenodarīt būtisku kaitējumu” un Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģijai10, 
kā arī atbalsta iekļaujošu un saskanīgu 
atveseļošanos pēc Covid-19 pandēmijas un 
palīdz sasniegt jebkuru no šādiem 
vispārējiem mērķiem:”

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.

9a COM(2020) 380 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) nosaka mērķi panākt, lai ar vismaz 
40 % no ESIF finansējuma tiktu atbalstīti 
tādi projektu komponenti, kas palīdz 
īstenot klimata politiku atbilstoši 
Savienības klimata un vides mērķiem, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 
21. konferences (COP 21) saistībām un 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem. ESIF finansējumu, kas paredzēts 
MVU un mazām vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām, šajos aprēķinos neiekļauj. 
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projektos noteiktu minētos klimata 
politikas elementus vai izmaksu daļas;

EIB izmanto kritērijus, kas paredzēti 
Regulā (ES) 2020/852, lai projektos 
noteiktu minētos klimata politikas 
elementus vai izmaksu daļas;

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izlietota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām dalībvalstīs, 
kuras atbalsta valsts mērķi sasniegt 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam.

Grozījums Nr. 14

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

(ca) nodrošina, ka investīcijas atbilst 
principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” 
un ES taksonomijai attiecībā uz 
ilgtspējīgām investīcijām, kas izveidota ar 
Regulu (ES) 2020/852, gan attiecībā uz 
infrastruktūras un inovācijas, gan 
maksātspējas atbalsta klasi;

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vajadzības gadījumā Valde sniedz sīki 
izstrādātus norādījumus attiecībā uz a) līdz 
c) apakšpunktu. Saskaņā ar šo regulu 
atbalstu nepiešķir finansēšanas un 
investīciju darbībām, kas nepalīdz 
sasniegt Savienības klimata mērķus.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26. punkts
Regula (ES) 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 

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 galvenokārt ir 
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tam, lai atbalstītu no šīs klases finansēto 
zaļo un digitālo pārkārtošanos.

jāizmanto arī tam, lai atbalstītu no šīs 
klases finansēto zaļo un digitālo 
pārkārtošanos.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts
Regula (ES) 2015/1017
16. pants – 2. punkts – 2. 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 garantijas līgumā. Šajā 
ziņojumā jo īpaši iekļauj sīki izstrādātu 
novērtējumu par to sabiedrību 
ieguldījumu zaļajā un digitālajā 
pārkārtošanās procesā, kuras gūst 
labumu no minētās klases, attiecīgi 
pamatojoties uz pārkārtošanās plāniem, 
ko izstrādājušas atbalstītās sabiedrības.

Grozījums Nr. 18

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

(b) ES galvojumu piešķir, lai tieši vai 
netieši atbalstītu jaunu operāciju 
finansēšanu. Infrastruktūras jomā būtu 
jāprioritizē investīcijas pilnīgi jaunos 
objektos (aktīvu veidošana). Var atbalstīt 
investīcijas jau izveidotos objektos (esošo 
aktīvu paplašināšana un modernizācija), ja 
tas sekmē esošo aktīvu zaļināšanu. 
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 
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atbalstītu refinansēšanas operācijas (ko 
veic, piemēram, lai aizstātu esošos 
kredītlīgumus vai cita veida finansiālo 
atbalstu projektiem, kuri jau ir daļēji vai 
pilnībā īstenoti), izņemot, ja tās finansētas 
no maksātspējas atbalsta klases vai 
ārkārtējos un labi pamatotos apstākļos, kad 
ir pierādīts, ka šāda darījuma rezultāts būs 
jaunas investīcijas, kuru summa ir vismaz 
līdzvērtīga minētā darījuma summai un ka 
tās izpildītu atbilstības kritērijus un 
vispārējos mērķus, kas noteikti attiecīgi 6. 
pantā un 9. panta 2. punktā.

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

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 2. sadaļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) iekļauj šādu apakšpunktu:
(ba) Uz visām investīcijām attiecas ES 
taksonomija ilgtspējīgām investīcijām, kas 
izveidota ar Regulu (ES) 2020/852, un ES 
ar Parīzes nolīgumu saskaņotie un ES 
klimata pārejas etaloni. Tās visas atbilst 
principam “nenodarīt būtisku kaitējumu” 
un nedrīkst apdraudēt centienus īstenot 
taisnīgu pāreju uz klimatneitrālu 
ekonomiku.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

investīciju platformas ievēro minimālos 
augsta līmeņa sociālos un vides 
aizsardzības pasākumus saskaņā ar Valdes 
sniegtajiem norādījumiem. Šādos 
norādījumos būtu jāiekļauj Regulā (ES) 
2020/852 noteiktā principa “nenodarīt 
būtisku kaitējumu” ievērošana un 
atbilstoši noteikumi par izvairīšanos no 
nevajadzīga administratīvā sloga, ņemot 
vērā sabiedrību lielumu un paredzot 
vieglākus noteikumus MVU. Sabiedrības, 
kuras zināmā mērā ir pakļautas videi 
kaitīgu darbību no iepriekš sagatavota 
saraksta ietekmei, jo īpaši nozarēs, uz 
kurām attiecas ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma (ES ETS), ievieš 
zaļās pārkārtošanās plānus, kas katru 
gadu uzskatāmi parāda, kā tiek izmantots 
atbalsts no publiskajiem līdzekļiem, lai 
saskaņotu šo sabiedrību darbību ar 
Savienības klimata un vides mērķiem un 
Parīzes nolīgumu. Sabiedrības tiek 
mudinātas turpināt virzīt savu digitālo 
pārveidi. Tehniskā palīdzība ir pieejama, 
lai palīdzētu sabiedrībām šo pāreju 
nolūkos.
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