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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. 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 

(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 — jo īpaši mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) gadījumā —, lai 
uzlabotu Savienības reaģēšanu ārkārtas 
situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
ilgtspējīgu izaugsmi un uzturētu to, ņemot 
vērā klimata pārmaiņas, vides 
degradāciju, tehnoloģiskās pārmaiņas un 
globālo konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
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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.

inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, MVU, 
un vajadzību risināt sabiedriskas nozīmes 
uzdevumus un vides problēmas, 
piemēram, ilgtspējas, klimata pārmaiņu 
ietekmes vai iedzīvotāju novecošanas 
jomā. Tādējādi, lai sasniegtu Savienības 
politikas mērķus, kas pausti Eiropas zaļajā 
kursā, jo īpaši mērķi vēlākais līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti un 
paātrināt digitālo pārkārtošanos, un 
atbalstītu ātru, taisnīgu, ilgtspējīgu, 
iekļaujošu un veselīgu ekonomikas 
atveseļošanu, ir nepieciešams atbalsts, lai 
novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami 
optimālas investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

(2019. gada 11. decembris), “Eiropas zaļā 
kursa investīciju plāns” (2020. gada 
14. janvāris), “Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai” (2020. gada 14. janvāris), 
“Eiropas digitālās nākotnes veidošanas 
stratēģija”, “Datu stratēģija” un paziņojums 
par mākslīgo intelektu (2020. gada 
19. februāris), “Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija” (2020. gada 10. marts), “MVU 
stratēģija ilgtspējīgai un digitālai Eiropai” 
(2020. gada 10. marts), “Jauns aprites 
ekonomikas rīcības plāns. Par tīrāku un 
konkurētspējīgāku Eiropu” (2020. gada 
11. marts), “ES Biodaudzveidības 
stratēģija 2030. gadam” (2020. gada 
20. maijs) un “Stratēģija “No lauka līdz 
galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi 
draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā” 
(2020. gada 20. maijs). Fondam InvestEU 
būtu jāizmanto un jāpastiprina sinerģija 
starp minētajām savstarpēji 
pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 
atbalstu investīcijām un piekļuvi 
finansējumam.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
Savienībā izveidot ilgtspējīgu finanšu 
sistēmu, kura atbalsta privātā kapitāla 
pārorientēšanu uz ilgtspējīgām investīcijām 
saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 
Komisijas 2018. gada 8. marta paziņojumā 
“Rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes 
finansēšana” un Komisijas 2020. gada 14. 
janvāra paziņojumā par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu. Tāpēc programmas 
InvestEU atbalstītajām darbībām attiecīgā 
gadījumā būtu jāatbilst Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
2020/8521a noteiktajiem kritērijiem, 
tostarp principam “nenodari būtisku 
kaitējumu”.
_________________
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1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2020. gada 18. jūnija Regula (ES) 
2020/852 par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar 
ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 
198, 22.6.2020., 13. lpp.).

Grozījums Nr. 5

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 
un vides jomā un sasniegt vispārējo 
mērķi — 30 % Savienības budžeta 
izdevumu veltīt klimata mērķu 
sasniegšanai. Ir paredzams, ka darbības 
saskaņā ar programmu InvestEU segs 
izmaksas vismaz 40 % apmērā no 
programmas InvestEU kopējā finansējuma 
klimata jomas mērķu īstenošanai. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 
sagatavojot un īstenojot programmu 
InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 
attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 

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

ietekmē reģionu attīstību ilgtermiņā. 
Ievērojamām investīcijām Savienības 
infrastruktūrā, īpaši starpsavienojumos un 
energoefektivitātē un Eiropas vienotas 
transporta telpas izveidē, ir būtiska nozīme, 
lai sasniegtu Savienības ilgtspējas mērķus, 
kas noteikti Eiropas zaļajā kursā, tostarp 
izpildītu Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Parīzes 
nolīgumu, sasniegtu 2030. gada mērķus 
enerģētikas un klimata jomā, īstenotu 
Savienības apņemšanos panākt 
klimatneitrālu ekonomiku vēlākais līdz 
2050. gadam un sasniegtu ES 
Biodaudzveidības stratēģijas 2030. gadam 
mērķus un mērķrādītājus. Tādēļ atbalstam 
no fonda InvestEU vajadzētu būt vērstam 
uz investīcijām transporta un enerģētikas 
jomā, tostarp energoefektivitātē, 
atjaunojamos energoresursos un citos 
drošas un ilgtspējīgas mazemisijas 
enerģijas avotos, vides infrastruktūrā, 
tostarp bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā un atjaunošanā, dabā 
rodamos risinājumos un zaļajā 
infrastruktūrā, infrastruktūrā, kas saistīta 
ar klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, atkritumu rašanās 
novēršanā un aprites ekonomikas 
infrastruktūrā, jūrlietu infrastruktūrā un 
digitālajā infrastruktūrā. Programmā 
InvestEU prioritāte būtu jāpiešķir jomām, 
kurās ir nepietiekamas investīcijas un kurās 
ir nepieciešamas papildu investīcijas. Lai 
maksimāli palielinātu Savienības finansiālā 
atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir 
lietderīgi veicināt racionalizētu 
investēšanas procesu, kas nodrošina 
projektu plūsmas pamanāmību un 
maksimāli palielina attiecīgo Savienības 
programmu sinerģijas tādās jomās kā 
transports, enerģētika un digitalizācija. 
Paturot prātā drošuma un drošības 
apdraudējumus, investīciju projektiem, kas 
saņem Savienības atbalstu, būtu jāietver 
infrastruktūras noturības pasākumi, tostarp 
infrastruktūras uzturēšana un drošība, un 
tajos būtu jāņem vērā principi, kas attiecas 
uz iedzīvotāju aizsardzību sabiedriskās 
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vietās. Tam būtu jāpapildina centieni, ko 
veic citi Savienības fondi, kuri sniedz 
atbalstu drošības komponentiem 
investīcijām sabiedriskās vietās, transportā, 
enerģētikā un citā kritiskā infrastruktūrā, 
piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā 
palielinājās, investīcijas augstāka riska 
darbībās, piemēram, pētniecībā un 
inovācijā, joprojām bija nepietiekamas, un 
tagad ir sagaidāms, ka krīze tās būs būtiski 
skārusi. Tā rezultātā nepietiekamās 
investīcijas pētniecībā un inovācijā kaitē 
Savienības rūpniecības un ekonomikas 
konkurētspējai un tās iedzīvotāju dzīves 
kvalitātei. Fondam InvestEU būtu 
jānodrošina atbilstīgie finanšu produkti, 
kas aptvertu dažādus inovācijas cikla 
posmus un plašu ieinteresēto personu loku, 
jo īpaši, lai varētu komerciālā mērogā 
Savienībā izvērst un ieviest risinājumus 
nolūkā tos padarīt konkurētspējīgus 
pasaules tirgos un lai pasaules līmenī 
sekmētu Savienības izcilību ilgtspējīgu, 
aprites un mazoglekļa tehnoloģiju jomā, 
rīkojoties sinerģijā ar programmu 
“Apvārsnis Eiropa”, tostarp Eiropas 
Inovācijas padomi. Šajā sakarībā kā stabils 
pamats šāda mērķtiecīga atbalsta 
nodrošināšanai būtu jāizmanto pieredze, 
kas gūta, izmantojot programmas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros ieviestos 
finanšu instrumentus, piemēram, InnovFin 
— ES finansējums novatoriem, lai 
veicinātu un paātrinātu inovatīvu 
uzņēmumu piekļuvi finansējumam.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomikas nozare, kurā nodarbināti 
vairāk nekā 22 miljoni cilvēku. Tūrisma 
nozare Covid-19 pandēmijas dēļ ir 
piedzīvojusi īpaši krasu kritumu. 
Programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
nostiprināt tūrisma ilgtermiņa 
konkurētspēju un ilgtspēju, atbalstot 
darbības ilgtspējīgai, inovatīvai un 
digitalizētai atveseļošanai tūrisma nozarē.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, atveseļošanas 
posmā un vienlaikus nodrošināt, ka 
investori koncentrējas uz Savienības vidēja 
termiņa un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu “Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai”. Ar šīm darbībām būtu 
jāatbalsta ilgtspējīgu darbvietu radīšana 
Savienībā, kā arī jāveicina pāreja uz 
klimatneitrālu Eiropas ekonomiku un tās 
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partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

digitālā pārveide. Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā Savienības 
klimata un vides mērķus, jo īpaši 
atjauninātos 2030. gada mērķus un mērķi 
vēlākais līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā 
i) kritiski svarīga veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnisko preču 
ražošana un uzkrāšana, spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, 
ii) kritiskā ilgtspējīgā infrastruktūra 
(fiziska vai virtuāla), iii)šādas 
infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtisku preču un pakalpojumu 
nodrošināšana, iv) būtiskas veicinošas, 
transformatīvas, ilgtspējīgas, apritīgas, 
mazoglekļa un digitālas tehnoloģijas un 
revolucionāras inovācijas, kas sniedz plašu 
labumu sabiedrībai, ja investīcijām ir 
stratēģiska nozīme Savienības klimata un 
vides mērķu sasniegšanā un rūpniecības 
bāzes ilgtspējīgā transformācijā, tostarp 
mākslīgais intelekts, blokķēde, 
programmatūra, robotika, pusvadītāji, 
mikroprocesori, modernās mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas, fotonika, 
rūpnieciskā biotehnoloģija, digitālās 
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ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; (v) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; (vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
(vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, un divējāda lietojuma 
preces, kas definētas Padomes Regulas 
(EK) Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

tehnoloģijas resursu izsekošanai, 
identificēšanai un kartēšanai, inovācijas, 
kas atbalsta, veicina un paātrina zaļo 
pāreju uz klimatneitrālu, apritīgu un 
ilgtspējīgu ekonomiku, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas, enerģijas 
uzglabāšanas tehnoloģijas, tostarp 
akumulatori, ilgtspējīgas un mazoglekļa 
transporta tehnoloģijas, tīra ūdeņraža, kas 
ražots ar elektroenerģiju no 
atjaunojamiem energoresursiem, un 
kurināmā elementu lietojumi, 
dekarbonizācijas tehnoloģijas rūpniecībai, 
negatīvas emisijas tehnoloģijas, tostarp 
oglekļa uztveršana un uzglabāšana, 
atkritumu rašanās novēršana, aprites 
ekonomika, tostarp pastāvīga inovācija 
attiecībā uz bīstamu vielu aizstāšanu un 
sastāvdaļu un materiālu augstvērtīgu 
reciklēšanu dzīves cikla beigās, ilgtspējīga 
bioekonomika un ēkas, tostarp investīcijas 
energotaupības tehnoloģijās, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, biotehnoloģijas, zāles un 
progresīvie, atjaunojamie un apritīgie 
materiāli; (v) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; (vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
(vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, un divējāda lietojuma 
preces, kas definētas Padomes Regulas 
(EK) Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā. 
Darbībām būtu jāsniedz Savienībai 
pievienotā vērtība un nevajadzētu būt 
tiesīgām saņemt atbalstu saskaņā ar šo 
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regulu, ja tās neatbilst Parīzes nolīguma 
un Eiropas zaļā kursa mērķiem klimata 
un vides jomā, jo īpaši mērķim līdz 2050. 
gadam panākt klimatneitralitāti un 
mērķiem, kas noteikti Regulā (ES) .../... 
(Eiropas Klimata akts), vai ja tās neatbilst 
Regulā 2020/852 noteiktajam principam 
“nenodari būtisku kaitējumu”.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28 a) Ar finansējums no fonda 
InvestEU, ko nodrošina saskaņā ar 
stratēģisko Eiropas investīciju logu, būtu 
jāatbalsta infrastruktūra, lai stiprinātu 
veselības aprūpes un veselības sistēmu 
noturību, gatavojoties turpmākām 
pandēmijām nākotnē, tostarp veicot valsts 
un reģionālo veselības aprūpes sistēmu 
stresa testus, lai uzlabotu vispārējo 
veselības līmeni sabiedrībā un iegūtu 
veselīgākus iedzīvotājus, kurus mazāk 
skar veselības apdraudējumi, un veicinātu 
Eiropas veselības savienības izveidi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
28.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28 b) Eiropadome savos 2019. gada 
12. decembra secinājumos apstiprināja 
mērķi saskaņā ar Parīzes nolīguma 
mērķiem līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu ES, vienlaikus atzīstot, ka 
jāievieš veicinošs satvars un ka 
pārkārtošanās prasīs ievērojamas 
publiskās un privātās investīcijas. Ar 
finansējum no fonda InvestEU, ko 
nodrošina saskaņā ar stratēģisko Eiropas 
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investīciju logu, būtu jāatbalsta kritiska 
ilgtspējīga infrastruktūra nozarēs, kas ir 
iesniegušas Komisijai ceļvedi, kurā 
izklāstīts, kā un līdz kuram datumam 
attiecīgā nozare var samazināt savas 
emisijas gandrīz līdz nullei, un apzināti 
šķēršļi un iespējas, kā arī tehnoloģiskie 
risinājumi, kas būtu jāizstrādā, un 
investīcijas, kas būtu jāveic šajā nozarē.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) InvestEU būtu arī jāatbalsta 
finansējums, lai radītu investīcijas taisnīgas 
pārkārtošanās reģioniem saskaņā ar 
mērķiem, kas noteikti to teritoriālajos 
taisnīgas pārejas plānos, kuri paredzēti 
Regulā (ES) .../... (TPF regula).

Grozījums Nr. 15
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Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(g) Savienības ekonomikas ilgtspējīgu 
un iekļaujošu atveseļošanu pēc Covid-19 
pandēmijas izraisītās krīzes un tās pāreju 
uz klimatneitrālu, vides ziņā ilgtspējīgu, 
energoefektīvu, resursefektīvu un aprites 
ekonomiku, tās stratēģisko vērtības ķēžu 
uzturēšanu un stiprināšanu un Savienībai 
stratēģiski svarīgu darbību saglabāšanu un 
pastiprināšanu saistībā ar kritisko 
infrastruktūru, transformatīvām 
tehnoloģijām, revolucionārām inovācijām 
un resursiem, kas paredzēti uzņēmumiem 
un patērētājiem, sekmējot ilgtspējīgu 
pāreju saskaņā ar ES taksonomiju, kas 
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izveidota ar Regulu (ES) 2020/852, un 
pamatojoties uz mērķrādītājiem, kam ir 
noteikts termiņš un kas balstīti uz zinātnes 
atziņām, lai tādējādi panāktu ilgtspējīgu 
attīstību Savienībā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbalstīt finansēšanas un investīciju 
darbības 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajās nozarēs, lai saglabātu un 
stiprinātu Savienības un tās ekonomikas 
stratēģisko autonomiju.

(e) atbalstīt finansēšanas un investīciju 
darbības 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajās nozarēs, lai saglabātu un 
stiprinātu Savienības un tās ekonomikas 
stratēģisko autonomiju un ilgtspēju.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības ir Savienībai stratēģiski 
svarīgas, jo īpaši no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās un uzlabotas noturības 
viedokļa, vienā no šādām jomām:

(e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību vienā vai 
vairākās dalībvalstīs, kuri darbojas 
Savienībā un kuru darbības ir Savienībai 
stratēģiski svarīgas, jo īpaši, lai sasniegtu 
Savienības klimata un vides mērķus, it 
sevišķi mērķus, kas izklāstīti Regulā (ES) 
.../... (Eiropas Klimata akts), digitālo 
pārkārtošanos un Eiropas sabiedrības un 
ekonomikas lielāku noturību, ievērojot ar 
Regulu (ES) 2020/852 izveidoto ES 
taksonomiju un principu “nenodari 
būtisku kaitējumu”, vienā no šādām 
jomām:
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) kritiska veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnas preču 
ražošana un uzkrāšana, reaģēšanas spējas 
uz veselības krīzēm un civilās aizsardzības 
sistēmas stiprināšana;

i) kritiska veselības aprūpe, 
medicīnas preču, tostarp vakcīnu, un to 
starpproduktu, aktīvo farmaceitisko 
sastāvdaļu un izejvielu ražošana un 
uzkrāšana; medicīniskās ierīces; slimnīcu 
un medicīniskās iekārtas, piemēram, 
plaušu ventilatori, aizsargapģērbs un 
aizsarglīdzekļi, diagnostikas materiāli un 
instrumenti; individuālie aizsardzības 
līdzekļi; dezinfekcijas līdzekļi, to 
starpprodukti un to ražošanai 
nepieciešamie izejmateriāli; veselības 
aprūpes un veselības sistēmu noturības 
stiprināšana, gatavojot spējas turpmākai 
reaģēšanai krīzes situācijās, tostarp valsts 
un reģionālo veselības aprūpes sistēmu un 
civilās aizsardzības sistēmas stresa testu 
veikšana; pamatojoties uz pieejamības un 
pieņemamas cenas principu attiecībā uz 
tādām precēm, kas ir vitāli svarīgas 
ārkārtas situācijās veselības jomā;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti 
kā kritiski šādās jomās: enerģija, 
transports, veselība, droši digitālie sakari, 
5G, lietu internets, tiešsaistes pakalpojumu 
platformas, droša mākoņdatošana, datu 
apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, 
aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 
infrastruktūra un paaugstināta riska 

ii) kritiskā ilgtspējīgā infrastruktūra 
neatkarīgi no tā, vai tā ir fiziska vai 
virtuāla, tostarp zaļā infrastruktūra un tās 
elementi, kas identificēti kā kritiski šādās 
jomās: enerģija, jo īpaši atjaunojamā 
enerģija, transports, vide, ekosistēmu 
pakalpojumi un tās savienojamība, 
veselība, pārtikas nekaitīgums, droši 
digitālie sakari un tīkli, tostarp 5G, lietu 
internets, tiešsaistes pakalpojumu 
platformas, droša mākoņdatošana, datu 
apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
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iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, drošība 
un aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 
infrastruktūra un paaugstināta riska 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) svarīgas pamattehnoloģijas, 
transformatīvās un digitālās tehnoloģijas 
un revolucionāras inovācijas, kas ir 
stratēģiski svarīgas Savienības 
rūpnieciskajai nākotnei, tostarp:

iv) svarīgas pamattehnoloģijas, 
transformatīvās, ilgtspējīgās, 
cirkularitātes, mazoglekļa un digitālās 
tehnoloģijas un revolucionāras inovācijas, 
kas sniedz plašu labumu sabiedrībai un ir 
stratēģiski svarīgas Savienības klimata un 
vides mērķu sasniegšanai un tās 
rūpnieciskās bāzes ilgtspējīgai pārveidei, 
tostarp:

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) mākslīgais intelekts, blokķēde, 
programmatūra, robotika, pusvadītāji, 
mikroprocesori, perifērās mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas, fotonika, 
rūpnieciskās biotehnoloģijas;

(a) mākslīgais intelekts, blokķēde, 
programmatūra, robotika, pusvadītāji, 
mikroprocesori, perifērās mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas, fotonika, 
rūpnieciskās biotehnoloģijas un digitālās 
tehnoloģijas resursu izsekošanai, 
identificēšanai un kartēšanai;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
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7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) inovācijas, kas atbalsta, veicina un 
paātrina ilgtspējīgu pāreju uz 
klimatneitrālu, apritīgu un ilgtspējīgu 
ekonomiku,

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, ieskaitot akumulatorus, 
ilgtspējīga transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementa 
izmantošana, dekarbonizācijas tehnoloģijas 
rūpniecībai, oglekļa uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas;

(b) atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, ieskaitot akumulatorus, 
ilgtspējīga un mazoglekļa transporta 
tehnoloģijas, tīra ūdeņraža un kurināmā 
elementa izmantošana, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai, videi drošas 
negatīvu emisiju tehnoloģijas, tostarp 
oglekļa uztveršana un uzglabāšana, 
atkritumu rašanās novēršana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas, tostarp to 
pastāvīga inovācija ceļā uz bīstamu vielu 
aizstāšanu un sastāvdaļu un materiālu 
augstvērtīgu reciklēšanu dzīves cikla 
beigās, ilgtspējīga bioekonomika un ēkas, 
tostarp investīcijas energotaupīšanā;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) biomedicīna, nanotehnoloģijas, 
zāles un progresīvie materiāli;

(c) biomedicīna, nanotehnoloģijas, 
biotehnoloģijas, zāles un progresīvie, 
atjaunojamie un apritīgie materiāli;
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES;

v) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES, ņemot vērā 
resursefektivitāti, atkritumu rašanās 
novēršanu un cirkularitāti vērtības ķēdēs;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) kritiski svarīgo resursu, tostarp 
enerģijas vai izejvielu, vai pārtikas 
nodrošinājuma, piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem ES saistībā 
ar resursu efektivitāti un apritīgumu 
stratēģiskajās vērtības ķēdēs;

vi) kritiski svarīgo resursu, tostarp 
enerģijas vai izejvielu, vai pārtikas 
nodrošinājuma, piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem ES, ja vien 
uz tiem jau neattiecas tiesību aktu 
prasības, saistībā ar resursu efektivitāti, 
atkritumu rašanās novēršanu un 
apritīgumu stratēģiskajās vērtības ķēdēs;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Īstenošanas partneri nosaka mērķi, 
ka vismaz 60 % investīciju saskaņā ar 
ilgtspējīgas infrastruktūras politikas logu 
veicina Savienības mērķu īstenošanu 
klimata un vides jomā.

6. Īstenošanas partneri nosaka mērķi, 
ka vismaz 60 % investīciju saskaņā ar 
ilgtspējīgas infrastruktūras politikas logu 
veicina Savienības mērķu īstenošanu 
klimata un vides jomā. Īstenošanas 
partneri nosaka mērķi, ka vismaz 65 % 
investīciju saskaņā ar Eiropas stratēģisko 
investīciju politikas logu veicina 
Savienības mērķu īstenošanu klimata un 
vides jomā, tostarp biodaudzveidības, 
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veselības un civilās aizsardzības jomā.
Sniedzot ieguldījumu minēto izdevumu 
mērķrādītāju sasniegšanā, ņem vērā tikai 
tos projektus, kas atbilst attiecīgajiem 
tehniskās pārbaudes kritērijiem, kuri 
izstrādāti saskaņā ar Regulu (ES) 
2020/852.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.1. To darbību skaits un apjoms, kuras 
veicina kritiskās infrastruktūras 
nodrošināšanu, attiecīgā gadījumā iedalot 
pēc fiziskās infrastruktūras un saistītajām 
precēm un pakalpojumiem

8.1. To darbību skaits un apjoms, kuras 
veicina kritiskās infrastruktūras 
nodrošināšanu, attiecīgā gadījumā iedalot 
pēc fiziskās infrastruktūras, tostarp zaļās 
infrastruktūras un zaļajām joslām, un 
saistītajām precēm un pakalpojumiem

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.1.a apakšpunktsa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.2.a Kritiskās infrastruktūras papildu 
spēja veicināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu vai nepieļaušanu, 
izsakot tonnās CO2 ekvivalenta, un tās 
spēja sasniegt mērķus, kas noteikti 
nacionālajos klimata un enerģētikas 
plānos (NECP)
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