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Grozījums Nr. 1
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 ilgtspējīgu 
ilgtermiņa izaugsmi un uzturētu to, ņemot 
vērā klimata pārmaiņas, vides 
degradāciju, 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 
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veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

mērķus saistībā ar Eiropas zaļo kursu un 
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānu un 
atbalstītu ātru, ilgtspējīgu, 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

Grozījums Nr. 2
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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 

(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, 
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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 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

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, MVU, 
un vajadzību risināt sabiedriskas nozīmes 
uzdevumus, piemēram, ilgtspējas vai 
iedzīvotāju novecošanas jomā. Tādējādi, 
lai sasniegtu Savienības politikas mērķus, 
jo īpaši divkāršo mērķi — paātrināt 
klimatisko un digitālo pārkārtošanos, 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

Grozījums Nr. 3
Ville Niinistö

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 

(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 
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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 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
taisnīgai konkurencei un taisnīgai 
tirdzniecībai saskaņā ar tās noteikumiem. 
Paredzams, ka investīciju aktivitāte 
ievērojami samazināsies. 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, jo īpaši Eiropas zaļajā kursā 
noteiktos mērķus, un atbalstītu ātru, 
iekļaujošu, ilgtspējīgu un veselīgu 
ekonomikas atveseļošanu, ir nepieciešams 
atbalsts, lai novērstu tirgus nepilnības un 
nepietiekami optimālas investīciju 
situācijas un mazinātu investīciju 
nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
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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 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

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 

(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, jo īpaši mērķi līdz 2050. gadam 
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veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

panākt klimatneitralitāti, 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

Grozījums Nr. 6
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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 

(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. 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 
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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 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

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 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

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 

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami 
samazinājusies. Paredzams, ka dalībvalstu 
IKP samazinājums 2020. gadā būs 
lielākais kopš Lielās depresijas un daudz 
dziļāks 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. 
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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 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

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 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 sakarībā 
programmai InvestEU saistībā ar 
instrumentu Next Generation EU būtu 
jāveicina šīs problēmas mazināšana.
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pabeigtu vienotā 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 
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 

(3) Lai pabeigtu vienotā 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 
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 
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pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 
atbalstu investīcijām un piekļuvi 
finansējumam.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Alexandr Vondra

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pabeigtu vienotā 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 
investīciju plāns” (2020. gada 14. janvāris), 

(3) Lai pabeigtu vienotā 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), 
“Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns” 
(2020. gada 14. janvāris), “Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai” (2020. gada 14. 
janvāris), “Eiropas digitālās nākotnes 
veidošanas stratēģija”, “Datu stratēģija” un 
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“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.

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 attiecīgā gadījumā 
jāizmanto un jāpastiprina sinerģija starp 
savstarpēji pastiprinošām stratēģijām, 
sniedzot atbalstu investīcijām un piekļuvi 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pabeigtu vienotā 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. 

(3) Lai pabeigtu vienotā 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. 
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decembris), “Eiropas zaļais kurss” (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) 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.

decembris), “Eiropas zaļais kurss” (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) un “ES 
Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam” 
(2020. gada 20. maijs). Fondam InvestEU 
būtu jāizmanto un jāpastiprina sinerģija 
starp minētajām savstarpēji 
pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 
atbalstu investīcijām un piekļuvi 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pabeigtu vienotā 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 

(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 
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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 
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.

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 
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.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama saskaņošana ar Līgumu formulējumu, jo tur nekad nav minēts “vienotais 
tirgus”, bet gan “iekšējais tirgus”.

Grozījums Nr. 13
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir satvars valsts reformu 
prioritāšu apzināšanai un to īstenošanas 
uzraudzībai. Dalībvalstis, attiecīgā 
gadījumā sadarbojoties ar vietējām un 
reģionālajām iestādēm, izstrādā savas 

(4) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir satvars, kurā tiek noteiktas 
valstu reformu prioritātes un uzraudzīta 
to īstenošana. Dalībvalstis, attiecīgā 
gadījumā sadarbojoties ar vietējām un 
reģionālajām iestādēm, izstrādā savas 
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valsts daudzgadu investīciju stratēģijas 
minēto reformu prioritāšu atbalstam. 
Minētās stratēģijas būtu jāiesniedz kopā ar 
ikgadējām valsts reformu programmām, lai 
iezīmētu un koordinētu prioritāros 
investīciju projektus, kas atbalstāmi ar 
valsts finansējumu, Savienības 
finansējumu vai abiem finansējuma 
veidiem. Šajās stratēģijās būtu jānodrošina, 
lai Savienības finansējumu izmantotu 
saskaņoti un lai maksimāli palielinātu 
pievienoto vērtību finansiālajam atbalstam, 
ko saņemtu jo īpaši no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem, 
Atveseļošanas un noturības mehānisma un 
programmas InvestEU.

valsts daudzgadu investīciju stratēģijas 
minēto reformu prioritāšu atbalstam. 
Minētās stratēģijas būtu jāiesniedz kopā ar 
ikgadējām valsts reformu programmām, lai 
iezīmētu un koordinētu prioritāros 
investīciju projektus, kas atbalstāmi ar 
valsts finansējumu, Savienības 
finansējumu vai abiem finansējuma 
veidiem. Šajās stratēģijās būtu jānodrošina, 
lai Savienības finansējumu izmantotu 
saskaņoti un lai maksimāli palielinātu 
pievienoto vērtību finansiālajam atbalstam, 
ko saņemtu jo īpaši no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem, 
Atveseļošanas un noturības mehānisma un 
programmas InvestEU. Tomēr konkrētām 
valstīm adresētiem ieteikumiem bieži ir 
bijusi neproduktīva makroekonomiskā 
ietekme; jo īpaši sabiedrības veselības 
jomā tie ir izraisījuši publisko veselības 
aizsardzības sistēmu vājināšanu vairākās 
dalībvalstīs, tādēļ tās sliktāk spēja tikt galā 
ar Covid-19 uzliesmojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas, 
sociālekonomiskās konverģences, 
kohēzijas un ilgtermiņa 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 
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uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un 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 vairākos ES 
reģionos.

sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un 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.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 un vides 
noturība un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
sadrumstalotības novēršanai un Savienības 
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uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un 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 vairākos ES 
reģionos.

uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. 
Tālab fondam InvestEU būtu jāatbalsta 
projekti, kuri ir tehniski un 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 vairākos ES 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienība atbalstīja mērķus, kas 
tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam (“Programma 
2030. gadam”), tās ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējās konvencijas par 
klimata pārmaiņām ietvaros pieņemtajā 
Parīzes nolīgumā24(“Parīzes nolīgums par 
klimata pārmaiņām”), kā arī Sendai 
ietvarprogrammā katastrofu riska 
mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai 
izpildītu minētos mērķus, tostarp tos, kas 

svītrots
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izklāstīti Savienības vides politikas 
nostādnēs, ir būtiski jāpastiprina centieni 
īstenot ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc 
ilgtspējīgas attīstības principiem vajadzētu 
būt īpaši izceltiem, izstrādājot fondu 
InvestEU.
_________________
24 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienība atbalstīja mērķus, kas 
tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam (“Programma 
2030. gadam”), tās ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes 
nolīgumā24(“Parīzes nolīgums par klimata 
pārmaiņām”), kā arī Sendai 
ietvarprogrammā katastrofu riska 
mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai 
izpildītu minētos mērķus, tostarp tos, kas 
izklāstīti Savienības vides politikas 
nostādnēs, ir būtiski jāpastiprina centieni 
īstenot ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc 
ilgtspējīgas attīstības principiem vajadzētu 
būt īpaši izceltiem, izstrādājot fondu 
InvestEU.

(8) Savienība atbalstīja mērķus, kas 
tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam (“Programma 
2030. gadam”), tās ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes 
nolīgumā24 (“Parīzes nolīgums par klimata 
pārmaiņām”), kā arī Sendai 
ietvarprogrammā katastrofu riska 
mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai 
sasniegtu minētos mērķus, tostarp tos, kas 
izklāstīti Savienības vides politikas 
nostādnēs, ir būtiski jāpastiprina centieni 
īstenot ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc fonda 
InvestEU izstrādē jo īpaši būtu jāņem 
vērā tādi principi kā ilgtspējīga attīstība, 
vides ilgtspēja saskaņā ar ES 
taksonomiju, kas izveidota ar Regulu (ES) 
2020/852, un princips “nenodari būtisku 
kaitējumu”, klimatneitralitāte un 
bezdarbības izmaksas.

_________________ _________________
24 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp. 24 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienība atbalstīja mērķus, kas 
tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam (“Programma 
2030. gadam”), tās ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes 
nolīgumā24(“Parīzes nolīgums par klimata 
pārmaiņām”), kā arī Sendai 
ietvarprogrammā katastrofu riska 
mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai 
izpildītu minētos mērķus, tostarp tos, kas 
izklāstīti Savienības vides politikas 
nostādnēs, ir būtiski jāpastiprina centieni 
īstenot ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc 
ilgtspējīgas attīstības principiem vajadzētu 
būt īpaši izceltiem, izstrādājot fondu 
InvestEU.

(8) Savienība atbalstīja mērķus, kas 
tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam (“Programma 
2030. gadam”), tās ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes 
nolīgumā24 (“Parīzes nolīgums par klimata 
pārmaiņām”), kā arī Sendai 
ietvarprogrammā katastrofu riska 
mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai 
sasniegtu mērķus, tostarp tos, kas noteikti 
Savienības vides politikas nostādnēs, ir 
būtiski jāpastiprina centieni īstenot 
ilgtspējīgu attīstību un pakāpeniski 
jāizbeidz videi kaitējošu subsīdiju 
piešķiršana. Tāpēc ilgtspējīgas attīstības 
principiem vajadzētu būt īpaši izceltiem, 
izstrādājot fondu InvestEU.

_________________ _________________
24 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp. 24 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Alexandr Vondra

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienība atbalstīja mērķus, kas 
tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam (“Programma 

(8) Savienība atbalstīja mērķus, kas 
tika izvirzīti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam (“Programma 
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2030. gadam”), tās ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes 
nolīgumā24(“Parīzes nolīgums par klimata 
pārmaiņām”), kā arī Sendai 
ietvarprogrammā katastrofu riska 
mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai 
izpildītu minētos mērķus, tostarp tos, kas 
izklāstīti Savienības vides politikas 
nostādnēs, ir būtiski jāpastiprina centieni 
īstenot ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc 
ilgtspējīgas attīstības principiem vajadzētu 
būt īpaši izceltiem, izstrādājot fondu 
InvestEU.

2030. gadam”), tās ilgtspējīgas attīstības 
mērķos un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes 
nolīgumā24 (“Parīzes nolīgums par klimata 
pārmaiņām”), kā arī Sendai 
ietvarprogrammā katastrofu riska 
mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai 
sasniegtu minētos mērķus, tostarp tos, kas 
izklāstīti Savienības vides politikas 
nostādnēs, būtu jāpastiprina centieni 
īstenot ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc 
ilgtspējīgas attīstības principiem vajadzētu 
būt izceltiem, izstrādājot fondu InvestEU.

_________________ _________________
24 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp. 24 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Michal Wiezik

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Saskaņā ar jaunākajiem 
pētījumiem temperatūras pieauguma 
samazināšana par 1,5-2 grādiem veido 
ekonomiski optimālu klimata politiku1a, 
kas ir pāreja no 2016. gada pozīcijas, ar 
kuru saskaņā šāds temperatūras 
pieauguma samazinājums ir vai nu 
nesasniedzams, vai arī tālu no ekonomiski 
optimāla risinājuma. Ar šādu izpratni 
InvestEU vajadzētu būt vērienīgas klimata 
politikas atbalsta pamatam.
_________________
1a M. C. Hänsel, M. A. Drupp, D. J. A. 
Johansson, F. Nesje, Ch. Azar, M. C. 
Freeman, B. Groom un T. Sterner, 2020: 
"Climate economics support for the UN 
climate targets" (Klimata ekonomikas 
atbalsts ANO mērķiem klimata jomā). 
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Publicēts izdevumā "Nature Climate 
Change", kas pieejams šādā interneta 
vietnē: 
https://www.nature.com/articles/s41558- 
020-0833-x

Or. en

Grozījums Nr. 21
Luisa Regimenti, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, 
Vincenzo Sofo

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 22
Ville Niinistö

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. 

(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. 
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janvāra paziņojumā par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu.

janvāra paziņojumā par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu. Tāpēc programmas 
InvestEU atbalstītajām darbībām attiecīgā 
gadījumā būtu jāatbilst Regulā (ES) 
2020/852 noteiktajiem kritērijiem, tostarp 
principam “nenodari būtisku kaitējumu”.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 24
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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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 — 25 % Savienības budžeta 
izdevumu veltīt klimata mērķu 
sasniegšanai, turklāt pēc iespējas drīzāk 
un vēlākais līdz 2027. gadam sasniegt 
ikgadējo 30 % mērķi. Ir paredzams, ka 
darbības saskaņā ar programmu InvestEU 
segs izmaksas vismaz 40 % apmērā no 
programmas InvestEU kopējā finansējuma 
klimata un vides jomas mērķu īstenošanai. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 
sagatavojot un īstenojot programmu 
InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 
attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Alexandr Vondra

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 

(10) 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. Tomēr ar bažām norāda uz 
to, ka paredzēta saikne ar klimata 
mērķiem, jo tie bieži var būt pārāk 
vērienīgi un nereālistiski un var kavēt 
dalībvalstu spēju atbalstīt nodarbinātību 
un stipru valsts rūpniecisko bāzi.



PE655.961v01-00 26/124 AM\1211964LV.docx

LV

apzinātas, sagatavojot un īstenojot 
programmu InvestEU, un atkārtoti 
izvērtētas saistībā ar attiecīgajiem 
izvērtēšanas un pārskatīšanas procesiem.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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 saistībām vides jomā, 
programma InvestEU palīdzēs apsvērt 
darbības, kas veicina Eiropas ekonomikas 
dekarbonizāciju. Finansējums šīm 
darbībām būtu jānosaka programmas 
InvestEU sagatavošanas un īstenošanas 
laikā, pamatojoties uz konkrētiem 
mērķiem, un pēc tam atkārtoti jānovērtē 
attiecīgajos izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesos.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
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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.

Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 
vismaz 50 % Savienības budžeta izdevumu 
veltīt klimata un vides mērķu sasniegšanai. 
Ir paredzams, ka darbības saskaņā ar 
programmu InvestEU segs izmaksas 
vismaz 70 % apmērā no programmas 
InvestEU kopējā finansējuma klimata un 
vides jomas mērķu īstenošanai, tostarp 
vismaz 80 % no ilgtspējīgas 
infrastruktūras politikas loga un vismaz 
65 % no Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas loga. Attiecīgās darbības tiks 
apzinātas, sagatavojot un īstenojot 
programmu InvestEU, un atkārtoti 
izvērtētas saistībā ar attiecīgajiem 
izvērtēšanas un pārskatīšanas procesiem.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

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 

(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 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 
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attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Sirpa Pietikäinen

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 — 40 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt klimata 
mērķu sasniegšanai. Ir paredzams, ka 
darbības saskaņā ar programmu InvestEU 
segs izmaksas 60 % 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

Grozījums Nr. 30
Alexandr Vondra

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Klimata pārmaiņas ir globāla 
problēma, kuras risināšanai ir vajadzīga 
starptautiska sadarbība un līdzīgi centieni 
no trešo valstu, jo īpaši G20 valstu, puses. 
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Lai Savienība sekmīgi funkcionētu kā 
globāls līderis pārejā uz klimatneitralitāti, 
svarīga ir reālistiska pieeja, kas faktiski 
veicina ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi un labklājību.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Alexandr Vondra

Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Kodolenerģijai ir svarīga nozīme 
klimatneitralitātes panākšanā Savienības 
līmenī līdz 2050. gadam, jo tā ir otrais 
lielākais zemu oglekļa emisiju 
elektroenerģijas ražošanas veids pasaulē. 
Bez ieguldījumiem kodoltehnoloģijās 
pāreja uz mazoglekļa ekonomiku kļūs 
ievērojami sarežģītāka un daudz dārgāka.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Fonda InvestEU ieguldījumam 
klimata mērķu sasniegšanā tiks sekots, 
izmantojot ES klimata marķiera sistēmu, 
ko Komisija izstrādās sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem, 
atbilstoši izmantojot kritērijus, kas 
paredzēti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai25], 
lai noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 
vides ziņā ilgtspējīga. Programmai 
InvestEU būtu jāveicina arī ilgtspējīgas 

svītrots
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attīstības mērķu citu dimensiju 
īstenošana.
_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Fonda InvestEU ieguldījumam 
klimata mērķu sasniegšanā tiks sekots, 
izmantojot ES klimata marķiera sistēmu, 
ko Komisija izstrādās sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem, 
atbilstoši izmantojot kritērijus, kas 
paredzēti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai25], 
lai noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 
vides ziņā ilgtspējīga. Programmai 
InvestEU būtu jāveicina arī ilgtspējīgas 
attīstības mērķu citu dimensiju 
īstenošana.

(11) Fonda InvestEU ieguldījums 
klimata mērķu sasniegšanā tiks uzraudzīts, 
izmantojot Savienības klimata marķiera 
sistēmu, ko Komisija izstrādās sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem.

_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Fonda InvestEU ieguldījumam 
klimata mērķu sasniegšanā tiks sekots, 

(11) Fonda InvestEU ieguldījums 
klimatneitraliātes mērķa sasniegšanā līdz 
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izmantojot ES klimata marķiera sistēmu, 
ko Komisija izstrādās sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem, 
atbilstoši izmantojot kritērijus, kas 
paredzēti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai25], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga. Programmai InvestEU 
būtu jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības 
mērķu citu dimensiju īstenošana.

2030. gadam un vēlākais līdz 2050. gadam 
tiks uzraudzīts, izmantojot Savienības 
klimata un ilgtspējības marķiera sistēmu, 
ko Komisija, pamatojoties uz saskaņotiem 
ilgtspējības rādītājiem un dabas kapitāla 
uzskaiti, izstrādās sadarbībā ar zinātnieku 
un akadēmiskajām aprindām un 
potenciālajiem īstenošanas partneriem, 
atbilstoši izmantojot kritērijus, kas 
paredzēti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai25], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga. Programmai InvestEU 
būtu jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības 
mērķu citu dimensiju īstenošana.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353. 25 COM(2018)0353.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Alexandr Vondra

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Fonda InvestEU ieguldījumam 
klimata mērķu sasniegšanā tiks sekots, 
izmantojot ES klimata marķiera sistēmu, 
ko Komisija izstrādās sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem, 
atbilstoši izmantojot kritērijus, kas 
paredzēti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai25], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga. Programmai InvestEU 
būtu jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības 
mērķu citu dimensiju īstenošana.

(11) Fonda InvestEU ieguldījums 
klimata mērķu sasniegšanā tiks uzraudzīts, 
izmantojot ES klimata marķiera sistēmu, 
ko Komisija izstrādās sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem, 
atbilstoši izmantojot kritērijus, kas 
paredzēti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai25], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga. Šiem kritērijiem 
nevajadzētu kaitēt kodolenerģijai un 
svarīgām mazoglekļa pārejas 
tehnoloģijām, piemēram, dabasgāzei un 
oglekļa dioksīda uztveršanai un 
uzglabāšanai. Programmai InvestEU būtu 
jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības mērķu 
citu dimensiju īstenošana.

_________________ _________________
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25 COM(2018) 353. 25 COM(2018)0353.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Alexandr Vondra

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ceļā uz klimatneitralitāti 
svarīgākie virzītājspēki ir digitalizācija, 
tehnoloģiskā neitralitate un inovācija, kā 
arī pētniecība un izstrāde.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Michal Wiezik

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, 
ekstrēmus laikapstākļu notikumus, 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un 
klimata pārmaiņu seku nesekmīgu 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Vides 
aizsardzības principi ir stingri iestrādāti 
Līgumos un daudzās Savienības politikas 
nostādnēs. Tādējādi vides aizsardzības 
mērķu integrēšana būtu jāveicina ar fondu 
InvestEU saistītās darbībās. Vides 
aizsardzība un saistīto risku novēršana un 
pārvaldība būtu jāiekļauj investīciju 
sagatavošanā un īstenošanā. Savienībai arī 

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018., 2019. un 2020. gadā 
publicētajiem ziņojumiem par globālajiem 
riskiem1a puse no desmit visbūtiskākajiem 
riskiem, kas apdraud pasaules ekonomiku, 
ir saistīti ar vidi. Visjaunākajā 2020. gada 
ziņojumā bezdarbība klimatrīcības jomā 
vērtēta kā visnopietnākā ietekmes ziņā un 
bioloģiskās daudzveidības zudums — 
trešajā vietā; 2018. gada ziņojumā2a tie 
bija attiecīgi ceturtajā un astotajā vietā. 
Vides riski ir arī visaugstākie 
iespējamības ziņā. Lai gan ūdensapgādes 
krīze ir klasificēta sabiedrības, nevis vides 
kategorijā, attiecīgais risks ir cieši saistīts 
ar vides riskiem un pēdējos gados ir 
ierindots arī starp 10 augstākajiem 
riskiem gan iespējamības, gan ietekmes 
ziņā. Vides aizsardzības principi ir stingri 
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būtu jāseko līdzi tās izdevumiem, kas 
saistīti ar bioloģisko daudzveidību un gaisa 
piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 
ziņošanas pienākumus saskaņā ar 
Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību26un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu (ES) 2016/228427. 
Tāpēc investīcijām, kuras piešķirtas vides 
ilgtspējas mērķu sasniegšanai, būtu jāseko 
līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, kas ir 
saskanīga ar metodiku, kura izstrādāta 
atbilstīgi citām Savienības programmām, 
ko piemēro klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un gaisa piesārņojuma 
pārvaldībai, lai būtu iespējams atsevišķi un 
kopīgi izvērtēt investīciju ietekmi uz 
galvenajiem dabas kapitāla, tostarp gaisa, 
ūdens, zemes un bioloģiskās 
daudzveidības, elementiem.

iestrādāti Līgumos un daudzās Savienības 
politikas nostādnēs. Tādējādi vides 
aizsardzības mērķu integrēšana būtu 
jāveicina ar fondu InvestEU saistītās 
darbībās. Vides aizsardzība un saistīto 
risku novēršana un pārvaldība būtu 
jāiekļauj investīciju sagatavošanā un 
īstenošanā. Savienībai arī būtu jāseko līdzi 
tās izdevumiem, kas saistīti ar bioloģisko 
daudzveidību un gaisa piesārņojuma 
kontroli, lai izpildītu ziņošanas pienākumus 
saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību26 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu (ES) 2016/228427. 
Tāpēc investīcijām, kuras piešķirtas vides 
ilgtspējas mērķu sasniegšanai, būtu jāseko 
līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, kas ir 
saskanīga ar metodiku, kura izstrādāta 
atbilstīgi citām Savienības programmām, 
ko piemēro klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un gaisa piesārņojuma 
pārvaldībai, lai būtu iespējams atsevišķi un 
kopīgi izvērtēt investīciju ietekmi uz 
galvenajiem dabas kapitāla, tostarp gaisa, 
ūdens, zemes un bioloģiskās 
daudzveidības, elementiem.

_________________ _________________
1a 2020. gada ziņojums par globālajiem 
riskiem, pieejams šeit: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glo
bal_Risk_Report_2020.pdf, 2019. 
gada ziņojums, pieejams šeit: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glo
bal_Risks_Report_2019.pdf , 2018. gada 
ziņojums, pieejams šeit: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GR
R18_Report.pdf
2a 2018. gada ziņojums par globālajiem 
riskiem, pieejams šeit: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GR
R18_Report.pdf. 2019. gadā bezdarbība 
klimatrīcības jomā jau tika ierindota 1. 
vietā ietekmes ziņā (un 2. vietā 
iespējamības ziņā, kur 1. vietā bija 
ekstremāli laikapstākļi), bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās 2019. gadā 
bija 6. vietā).

26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp. 26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp.
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27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 14. 
decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 14. 
decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 38
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, ekstrēmus 
laikapstākļu notikumus, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un klimata 
pārmaiņu seku nesekmīgu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Vides aizsardzības 
principi ir stingri iestrādāti Līgumos un 
daudzās Savienības politikas nostādnēs. 
Tādējādi vides aizsardzības mērķu 
integrēšana būtu jāveicina ar fondu 
InvestEU saistītās darbībās. Vides 
aizsardzība un saistīto risku novēršana un 
pārvaldība būtu jāiekļauj investīciju 
sagatavošanā un īstenošanā. Savienībai arī 
būtu jāseko līdzi tās izdevumiem, kas 
saistīti ar bioloģisko daudzveidību un gaisa 
piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 
ziņošanas pienākumus saskaņā ar 
Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību26un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu (ES) 2016/228427. 
Tāpēc investīcijām, kuras piešķirtas vides 
ilgtspējas mērķu sasniegšanai, būtu jāseko 
līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, kas ir 
saskanīga ar metodiku, kura izstrādāta 

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, ekstrēmus 
laikapstākļu notikumus, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un klimata 
pārmaiņu seku nesekmīgu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Vides aizsardzības 
principi ir stingri iestrādāti Līgumos un 
daudzās Savienības politikas nostādnēs. 
Tāpēc visās darbībās, kas saistītas ar 
fondu InvestEU, būtu jāievēro vides 
mērķu, ES taksonomijas kritēriju un 
principa “nenodari būtisku kaitējumu” 
integrēšana. Vides aizsardzība un saistīto 
risku novēršana un pārvaldība būtu 
jāiekļauj investīciju sagatavošanā un 
īstenošanā. Savienībai būtu jāseko līdzi tās 
ietekmei, kas saistīta ar bioloģisko 
daudzveidību un gaisa piesārņojuma 
kontroli, tostarp nolūkā pildīt ziņošanas 
pienākumus saskaņā ar Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību26 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 
2016/228427. Tāpēc investīcijām, kuras 
piešķirtas vides ilgtspējas mērķu 
sasniegšanai, būtu jāseko līdzi, izmantojot 
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atbilstīgi citām Savienības programmām, 
ko piemēro klimata, bioloģiskās 
daudzveidības un gaisa piesārņojuma 
pārvaldībai, lai būtu iespējams atsevišķi un 
kopīgi izvērtēt investīciju ietekmi uz 
galvenajiem dabas kapitāla, tostarp gaisa, 
ūdens, zemes un bioloģiskās 
daudzveidības, elementiem.

kopīgu metodiku, dabas kapitāla uzskaiti, 
aprites cikla izvērtējumu un saskaņotiem 
ilgtspējas rādītājiem, kā arī metodiku, 
kura izstrādāta atbilstīgi citām Savienības 
programmām, ko piemēro klimata, 
bioloģiskās daudzveidības un gaisa 
piesārņojuma pārvaldībai, lai būtu 
iespējams atsevišķi un kopīgi izvērtēt 
investīciju ietekmi uz galvenajiem dabas 
kapitāla, tostarp gaisa, ūdens, zemes un 
bioloģiskās daudzveidības, elementiem.

_________________ _________________
26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp. 26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp.
27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 14. 
decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 14. 
decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 39
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, ekstrēmus 
laikapstākļu notikumus, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un klimata 
pārmaiņu seku nesekmīgu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Vides aizsardzības 
principi ir stingri iestrādāti Līgumos un 
daudzās Savienības politikas nostādnēs. 
Tādējādi vides aizsardzības mērķu 
integrēšana būtu jāveicina ar fondu 
InvestEU saistītās darbībās. Vides 

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi 
riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, ekstrēmus 
laikapstākļu notikumus, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un klimata 
pārmaiņu seku nesekmīgu mazināšanu un 
pielāgošanos tām. Vides aizsardzības 
principi ir stingri iestrādāti Līgumos un 
daudzās Savienības politikas nostādnēs. 
Tādējādi vides aizsardzības mērķu 
integrēšana būtu jāveicina ar fondu 
InvestEU saistītās darbībās. Vides 
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aizsardzība un saistīto risku novēršana un 
pārvaldība būtu jāiekļauj investīciju 
sagatavošanā un īstenošanā. Savienībai arī 
būtu jāseko līdzi tās izdevumiem, kas 
saistīti ar bioloģisko daudzveidību un gaisa 
piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 
ziņošanas pienākumus saskaņā ar 
Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību26un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu (ES) 2016/228427. 
Tāpēc investīcijām, kuras piešķirtas vides 
ilgtspējas mērķu sasniegšanai, būtu 
jāseko līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, 
kas ir saskanīga ar metodiku, kura 
izstrādāta atbilstīgi citām Savienības 
programmām, ko piemēro klimata, 
bioloģiskās daudzveidības un gaisa 
piesārņojuma pārvaldībai, lai būtu 
iespējams atsevišķi un kopīgi izvērtēt 
investīciju ietekmi uz galvenajiem dabas 
kapitāla, tostarp gaisa, ūdens, zemes un 
bioloģiskās daudzveidības, elementiem.

aizsardzība un saistīto risku novēršana un 
pārvaldība būtu jāiekļauj investīciju 
sagatavošanā un īstenošanā. Savienībai arī 
būtu jāseko līdzi tās izdevumiem, kas 
saistīti ar bioloģisko daudzveidību un gaisa 
piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 
ziņošanas pienākumus saskaņā ar 
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību26 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu (ES) 2016/228427. Fondam 
InvestEU būtu pilnībā jāsekmē ES 
Biodaudzveidības stratēģijā 2030. gadam 
paredzētā mērķa, proti, piesaistīt vismaz 
20 miljardus EUR gadā dabas jomai, 
sasniegšana un jāuzrauga minētās 
investīcijas, izmantojot kopīgu metodiku, 
kas ir saskanīga ar metodiku, kura 
izstrādāta atbilstīgi citām Savienības 
programmām, ko piemēro klimata, 
bioloģiskās daudzveidības un gaisa 
piesārņojuma pārvaldībai, lai būtu 
iespējams atsevišķi un kopīgi izvērtēt 
investīciju ietekmi uz galvenajiem dabas 
kapitāla, tostarp gaisa, ūdens, zemes un 
bioloģiskās daudzveidības, elementiem.

_________________ _________________
26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp. 26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp.
27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 14. 
decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 14. 
decembris) par dažu gaisu piesārņojošo 
vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 
17.12.2016., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 40
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
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infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu atbilstoši jāizmanto kritēriji, 
kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga un atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības 
programmām. Saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šādās norādēs 
būtu jāiekļauj atbilstīgi noteikumi, lai 
izvairītos no nepamatota administratīvā 
sloga, un no ilgtspējas pārbaudes būtu 
jāizslēdz projekti, kas ir mazāki par 
konkrētu lielumu, kurš nosakāms norādēs. 
Ja īstenošanas partneris secina, ka 
ilgtspējas pārbaude nav jāveic, tam būtu 
jāsniedz pamatojums Investīciju komitejai, 
kas izveidota fonda InvestEU vajadzībām. 
Darbībām, kas nav saderīgas ar klimata 
mērķu sasniegšanu, nevajadzētu būt 
atbalsttiesīgām saskaņā ar šo regulu.

infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šādās norādēs 
būtu jāiekļauj atbilstīgi noteikumi, lai 
izvairītos no nepamatota administratīvā 
sloga, un no ilgtspējas pārbaudes būtu 
jāizslēdz projekti, kas ir mazāki par 
konkrētu lielumu, kurš nosakāms norādēs. 
Ja īstenošanas partneris secina, ka 
ilgtspējas pārbaude nav jāveic, tam būtu 
jāsniedz pamatojums Investīciju komitejai, 
kas izveidota fonda InvestEU vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
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pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu atbilstoši jāizmanto kritēriji, 
kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga un atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības 
programmām. Saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šādās norādēs 
būtu jāiekļauj atbilstīgi noteikumi, lai 
izvairītos no nepamatota administratīvā 
sloga, un no ilgtspējas pārbaudes būtu 
jāizslēdz projekti, kas ir mazāki par 
konkrētu lielumu, kurš nosakāms norādēs. 
Ja īstenošanas partneris secina, ka 
ilgtspējas pārbaude nav jāveic, tam būtu 
jāsniedz pamatojums Investīciju komitejai, 
kas izveidota fonda InvestEU vajadzībām. 
Darbībām, kas nav saderīgas ar klimata 
mērķu sasniegšanu, nevajadzētu būt 
atbalsttiesīgām saskaņā ar šo regulu.

pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šādās norādēs 
būtu jāiekļauj atbilstīgi noteikumi, lai 
izvairītos no nepamatota administratīvā 
sloga, un no ilgtspējas pārbaudes būtu 
jāizslēdz projekti, kas ir mazāki par 
konkrētu lielumu, kurš nosakāms norādēs. 
Ja īstenošanas partneris secina, ka 
ilgtspējas pārbaude nav jāveic, tam būtu 
jāsniedz pamatojums Investīciju komitejai, 
kas izveidota fonda InvestEU vajadzībām. 
Darbībām, kas nav saderīgas ar klimata 
mērķu sasniegšanu, nevajadzētu būt 
tiesīgām saņemt atbalstu saskaņā ar šo 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu atbilstoši jāizmanto kritēriji, 
kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros, lai 
novērstu jebkādu būtisku kaitējumu videi. 
Šajās norādēs būtu pienācīgi jāizmanto 
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ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga un atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības programmām. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
šādās norādēs būtu jāiekļauj atbilstīgi 
noteikumi, lai izvairītos no nepamatota 
administratīvā sloga, un no ilgtspējas 
pārbaudes būtu jāizslēdz projekti, kas ir 
mazāki par konkrētu lielumu, kurš 
nosakāms norādēs. Ja īstenošanas partneris 
secina, ka ilgtspējas pārbaude nav jāveic, 
tam būtu jāsniedz pamatojums Investīciju 
komitejai, kas izveidota fonda InvestEU 
vajadzībām. Darbībām, kas nav saderīgas 
ar klimata mērķu sasniegšanu, nevajadzētu 
būt atbalsttiesīgām saskaņā ar šo regulu.

kritēriji, kas noteikti [Regulā par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai], lai noteiktu, vai saimnieciskā 
darbība ir vides ziņā ilgtspējīga, vai tajā 
tiek ievērots princips “nenodari būtisku 
kaitējumu” un minimālie aizsardzības 
pasākumi, kas noteikti minētajā regulā, 
un vai tā atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības programmām. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
šādās norādēs būtu jāiekļauj atbilstīgi 
noteikumi, lai izvairītos no nepamatota 
administratīvā sloga, un no ilgtspējas 
pārbaudes būtu jāizslēdz projekti, kas ir 
mazāki par konkrētu lielumu, kurš 
nosakāms norādēs. Ja īstenošanas partneris 
secina, ka ilgtspējas pārbaude nav jāveic, 
tam būtu jāsniedz pamatojums Investīciju 
komitejai, kas izveidota fonda InvestEU 
vajadzībām. Darbībām, kas nav saderīgas 
ar Savienības klimata un vides mērķu 
sasniegšanu, nevajadzētu būt tiesīgām 
saņemt atbalstu saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Michal Wiezik

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu atbilstoši jāizmanto kritēriji, 
kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu atbilstoši jāizmanto kritēriji, 
kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 



PE655.961v01-00 40/124 AM\1211964LV.docx

LV

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga un atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības programmām. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
šādās norādēs būtu jāiekļauj atbilstīgi 
noteikumi, lai izvairītos no nepamatota 
administratīvā sloga, un no ilgtspējas 
pārbaudes būtu jāizslēdz projekti, kas ir 
mazāki par konkrētu lielumu, kurš 
nosakāms norādēs. Ja īstenošanas partneris 
secina, ka ilgtspējas pārbaude nav jāveic, 
tam būtu jāsniedz pamatojums Investīciju 
komitejai, kas izveidota fonda InvestEU 
vajadzībām. Darbībām, kas nav saderīgas 
ar klimata mērķu sasniegšanu, nevajadzētu 
būt atbalsttiesīgām saskaņā ar šo regulu.

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga un atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības programmām. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
šādās norādēs būtu jāiekļauj atbilstīgi 
noteikumi, lai izvairītos no nepamatota 
administratīvā sloga, un no ilgtspējas 
pārbaudes būtu jāizslēdz projekti, kas ir 
mazāki par konkrētu lielumu, kurš 
nosakāms norādēs. Ja īstenošanas partneris 
secina, ka ilgtspējas pārbaude nav jāveic, 
tam būtu jāsniedz pamatojums Investīciju 
komitejai, kas izveidota fonda InvestEU 
vajadzībām. Darbībām, kas nav saderīgas 
ar klimata un bioloģiskās daudzveidības 
mērķu un mērķrādītāju sasniegšanu, 
nevajadzētu būt tiesīgām saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu atbilstoši jāizmanto kritēriji, 
kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga un atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības programmām. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
šādās norādēs būtu jāiekļauj atbilstīgi 

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas partnerim 
būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai tiem ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Uz investīciju projektiem, kuriem ir šāda 
ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu jāizmanto kritēriji, kas 
noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga un atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības programmām. 
Ja īstenošanas partneris secina, ka 
ilgtspējas pārbaude nav jāveic, tam būtu 
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noteikumi, lai izvairītos no nepamatota 
administratīvā sloga, un no ilgtspējas 
pārbaudes būtu jāizslēdz projekti, kas ir 
mazāki par konkrētu lielumu, kurš 
nosakāms norādēs. Ja īstenošanas 
partneris secina, ka ilgtspējas pārbaude 
nav jāveic, tam būtu jāsniedz pamatojums 
Investīciju komitejai, kas izveidota fonda 
InvestEU vajadzībām. Darbībām, kas nav 
saderīgas ar klimata mērķu sasniegšanu, 
nevajadzētu būt atbalsttiesīgām saskaņā ar 
šo regulu.

jāsniedz pamatojums Investīciju 
komitejai, kas izveidota fonda InvestEU 
vajadzībām. Darbībām, kas neatbilst 
klimata un citu vides mērķu sasniegšanai 
un neatbilst kritērijiem, kuri noteikti ES 
taksonomijā, kas izveidota ar Regulu (ES) 
2020/852, un principam “nenodari 
būtisku kaitējumu”, jo īpaši darbībām, 
kas saistītas ar fosilā kurināmā ražošanu, 
pārstrādi, izplatīšanu, uzglabāšanu, 
transportēšanu vai sadedzināšanu, 
nevajadzētu būt tiesīgām saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 
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 

(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 
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, un sasniegtu 2030. gada mērķus 
enerģētikas un klimata jomā un īstenotu 
Savienības apņemšanos panākt 
klimatneitrālu ekonomiku vēlākais līdz 
2050. gadam. Tādēļ atbalstam no fonda 
InvestEU vajadzētu būt vērstam uz 
investīcijām transporta un enerģētikas 
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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.

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 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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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 
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 

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, klimatneitraliāti, konkurētspēju 
un konverģenci. Tas arī rada 
nelīdzsvarotības konsolidācijas risku un 
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, 
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 bezemisiju 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 vides, drošuma 
un drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
nevajadzētu ietvert darbības, kas būtiski 
kaitē videi, un vides mērķiem, kas noteikti 
ar Regulu (ES) 2020/852 izveidotajā ES 
taksonomijā, būtu jāietver infrastruktūras 
noturības un klimatnoturības pasākumi, 
tostarp infrastruktūras uzturēšana un 
drošība, un tajos būtu jāņem vērā principi, 
kas attiecas uz iedzīvotāju aizsardzību 
sabiedriskās vietās, un vides piesardzības 
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kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

princips. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Ville Niinistö

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 
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 

(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 
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, sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā un ES Biodaudzveidības stratēģijā 
2030. gadam paredzētos mērķus un 
mērķrādītājus. 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 
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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.

papildu investīcijas, jo īpaši nolūkā 
sasniegt Savienības mērķus klimata un 
vides jomā. Lai maksimāli palielinātu 
Savienības finansiālā atbalsta ietekmi un 
pievienoto vērtību, ir lietderīgi veicināt 
racionalizētu un ar ilgtspēju pamatotu 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Michal Wiezik

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 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 

(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 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
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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.

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, tostarp zaļajā 
infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Programmai InvestEU attiecīgā 
gadījumā vajadzētu palīdzēt sasniegt 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
(ES) 2018/200128un Pārvaldības 
regulas29mērķus, kā arī veicināt 
energoefektivitāti lēmumos par 
investīcijām.

(15) Programmai InvestEU vajadzētu 
palīdzēt sasniegt Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas (ES) 2018/200128 un 
Pārvaldības regulas29 mērķus, kā arī 
veicināt energoefektivitāti lēmumos par 
investīcijām.

_________________ _________________
28 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. 
decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 
11. decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību un ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 50
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Programmai InvestEU būtu 
jāveicina to Savienības klimata mērķu 
sasniegšana, kuri paredzēti [Regulā (ES) 
2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
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klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)], un tai nebūtu jāfinansē 
projekti, kas nav saderīgi ar Savienības 
klimata mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 
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uzņēmumu piekļuvi finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan 
Kanev, Nathalie Colin-Oesterlé

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. Covid-19 
pandēmijas dēļ tūrisma nozare ir 
piedzīvojusi īpaši krasu kritumu, lēstajiem 
ieņēmumu zaudējumiem kopš 2020. gada 
maija sasniedzot aptuveni 85 % viesnīcu, 
restorānu, ceļojumu rīkotāju, ceļojumu 
aģentūru un tālsatiksmes dzelzceļa 
pārvadājumu jomā un 90 % kruīzu un 
aviopārvadājumu jomā. Tāpēc 
programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
nostiprināt šīs nozares ilgtermiņa 
konkurētspēju, atbalstot ilgtspējīgu, 
inovatīvu un digitalizētu atveseļošanu 
tūrisma nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 14. 

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 14. 
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janvāra paziņojumā “Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai”, iekļaujošākas un 
taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 
Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 
novērstu nevienlīdzību un veicinātu 
sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 
Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselības un sociālajiem 
pakalpojumiem. Investīcijas ar sociālo 
jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā 
ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
integrācijā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp 
darba ņēmēju pārkvalificēšanā un 
kvalifikācijas celšanā cita starpā reģionos, 
kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas 
ekonomikas un kurus ir ietekmējusi 
strukturālā pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku. Tas būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu projektus, kas rada pozitīvu 
sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

janvāra paziņojumā “Spēcīga sociālā 
Eiropa taisnīgai pārejai”, iekļaujošākas un 
taisnīgākas Savienības izveide ir viena no 
Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai 
novērstu nevienlīdzību un veicinātu 
sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. 
Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselībai un sociālajiem 
pakalpojumiem. Investīcijas ar sociālo 
jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā 
ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
integrācijā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp 
darba ņēmēju pārkvalificēšanā un 
kvalifikācijas celšanā cita starpā reģionos, 
kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas 
ekonomikas un kurus ir ietekmējusi 
strukturālā pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku. Tas būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu projektus, kas rada pozitīvu 
sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz vienlīdzīgām 
iespējām, nediskrimināciju, pieejamību, 
paaudžu solidaritāti, veselības un sociālo 
pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem. Programmai InvestEU būtu arī 
jāatbalsta Eiropas kultūra un radošuma 
darbības ar sociālu mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Regulas priekšlikums
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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 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

(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”. Ar šīm darbībām būtu 
jāatbalsta kvalitatīvu un ilgtspējīgu 
darbvietu radīšana vai saglabāšana 
Savienībā, kā arī jāveicina pāreja uz 
klimatneitrālu Eiropas ekonomiku un tās 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Alexandr Vondra

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 

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
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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 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

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”. Ņemot vērā valsts 
attīstību veicinošu banku un iestāžu 
pieredzi un spējas valstu un reģionālā 
mērogā, tām var būt svarīga nozīme 
publiskā finansējuma ietekmes vairošanā 
un tās būtu jāizraugās par programmas 
InvestEU īstenošanas partneriem nolūkā 
sekmēt Savienības mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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 

(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 
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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 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

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”. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Alexandr Vondra

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Uzsver, ka programmai InvestEU 
vajadzētu būt konsekventai un pilnībā 
saskaņotai ar Savienības saistībām un 
prioritātēm, taču norāda, ka Covid-19 
pandēmija ir radikāli izmainījusi 
publiskās un privātās finanses, un tas liks 
Komisijai visaptveroši pārskatīt savas 
politiskās prioritātes, lai mazinātu 
administratīvo un regulatīvo slogu un 
ļautu veikt visus nepieciešamos 
pasākumus uzņēmumu un nozares 
atbalstam Eiropas un valstu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
28. apsvērums
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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 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā, kuru 
darbībām Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, un kuru darbības 
arī uzlabo dalībvalstu ekonomikas 
konkurētspēju, tostarp ņemot vērā 
nepieciešamību pārveidot dalībvalstu 
ražošanas jaudu un radīt uz nākotni 
vērstas investīcijas, kas veicina 
uzņēmējdarbību un darbvietu radīšanu, 
kā arī ņemot vērā nepieciešamību 
palielināt noturību, tostarp mazinot 
atkarību no neaizsargātām piegādes 
ķēdēm. Projektiem būtu jānodrošina 
Savienības pievienotā vērtība, un tiem 
vajadzētu būt vai nu pārrobežu 
projektiem, vai arī tādiem, kas plašākas 
ietekmes dēļ rada reālu pievienoto vērtību 
vairāk nekā vienā dalībvalstī vai reģionā. 
Atbalstam nevajadzētu ieplūst tieši valsts 
budžetā vai aizstāt valsts budžeta 
izdevumus, tādus kā sociālie pabalsti. 
Stratēģiski svarīgas ir tādas jomas 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, jo īpaši tās, 
kas var sekmēt jūras enerģijas stratēģijas 
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preces, kā definēts 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.

īstenošanu, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, tostarp akumulatori, 
ilgtspējīgas transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementu lietojumi, 
dekarbonizācijas tehnoloģijas rūpniecībai, 
oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts 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. 
Paredzētā finansējuma sadalei jo īpaši 
būtu jānodrošina atbalsts klimata un 
digitālās pārkārtošanās vienlaicīgai 
norisei. Labumu vajadzētu gūt projektiem, 
kas veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs (28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
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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 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 

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 
mērķus klimata un vides jomā, proti, 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, digitālo pārveidi un 
labāku 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 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
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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.

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 nevajadzētu būt tiesīgām 
saņemt atbalstu saskaņā ar šo 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 saskaņā ar Regulu XXXX/XX 
(Eiropas Klimata akts), vai ja tās neatbilst 
Regulā 2020/852 noteiktajiem kritērijiem 
“nenodari būtisku kaitējumu”.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 

(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 pāreju uz 
klimatneitrālu Eiropas ekonomiku un tās 
digitālo pārveidi, un kuras uzlabo noturību 
tādās jomās kā i) kritiski svarīga veselības 
aprūpe, zāļu, medicīnisko ierīču, 
medicīnisko preču un vakcīnu ražošana un 
uzglabāšana, veselības aprūpes un 
veselības sistēmu noturības stiprināšana, 
gatavojoties reaģēšanai uz nākotnes 
krīzēm un stiprinot civilās aizsardzības 
sistēmu, ia) ilgtspējīga kritiskā 
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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 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts 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.

infrastruktūra nolūkā virzīties uz 
mazoglekļa, aprites un videi draudzīgu 
ilgtspējīgu un noturīgu Eiropas 
ekonomiku saskaņā ar Savienības klimata 
mērķi; ii) kritiskā infrastruktūra (fiziska 
vai virtuāla); iii) šādas infrastruktūras 
ekspluatācijai un uzturēšanai būtisku preču 
un pakalpojumu nodrošināšana, iv) 
būtiskas veicinošas, transformatīvas, 
ilgtspējīgas, aprites, mazoglekļa un 
digitālas tehnoloģijas un revolucionāras 
inovācijas, ja investīcijām ir stratēģiska 
nozīmes Savienības ilgtspējīgai 
rūpniecības nākotnei, tostarp mākslīgais 
intelekts, blokķēde, programmatūra, 
robotika, pusvadītāji, mikroprocesori, 
modernās mākoņdatošanas tehnoloģijas, 
augstas veiktspējas datošana, kiberdrošība, 
kvantu tehnoloģijas, fotonika, rūpnieciskā 
biotehnoloģija, digitālās tehnoloģijas 
resursu izsekošanai, atpakaļizsekošanai 
un kartēšanai, 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, atkritumu rašanās 
novēršana, aprites ekonomikas un 
bioekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un atjaunojami, 
aprites un progresīvie materiāli; v) 
ražošanas iekārtas informācijas sakaru un 
tehnoloģiju komponentu un ierīču 
masveida ražošanai Eiropas Savienībā; vi) 
kritiski svarīgo resursu piegāde un 
uzkrāšana publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) kritiskās tehnoloģijas un resursi 
Savienības un tās dalībvalstu drošībai, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa 
nozares un kiberdrošības jomā, un divējāda 
lietojuma preces, kā definēts 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 
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veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Christophe Hansen

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 

(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 
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tehnoloģijas rūpniecībai, oglekļa dioksīda 
uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts 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 rūpniecībai, oglekļa dioksīda 
uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts 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. ES 
ekonomikas noturību šajās jomās var 
panākt, dažādojot mūsu tirdzniecības 
attiecības, piegādes ķēdes un stratēģiskos 
krājumus. Izveidojot stratēģisku 
diversifikācijas fondu, labumu vajadzētu 
gūt projektiem, kas veicina stratēģisko 
piegādes ķēžu dažādošanu vienotajā tirgū, 
veicot darbības vairākās vietās visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts 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. 

nozīme, jo īpaši ņemot vērā zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
kuras uzlabo noturību tādās jomās kā i) 
darbības, kas sekmē vides mērķu 
sasniegšanu saskaņā ar ES taksonomiju, 
kura izveidota ar Regulu (ES) 2020/852, 
un principu “nenodari būtisku 
kaitējumu”; ii) 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, iii) kritiskā 
infrastruktūra (fiziska vai virtuāla); iv) 
šādas infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtisku preču un pakalpojumu 
nodrošināšana, v) 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, ar elektrību no 
atjaunojamiem energoresursiem ražota 
tīra ūdeņraža un kurināmā elementu 
lietojumi, dekarbonizācijas tehnoloģijas 
rūpniecībai, oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; vi) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vii) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; viii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
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Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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, 

(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, 
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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 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts 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.

rūpnieciskā biotehnoloģija, atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas, kodolenerģija, 
enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijas, 
tostarp akumulatori, ilgtspējīgas transporta 
tehnoloģijas, tīra ūdeņraža un kurināmā 
elementu lietojumi, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai, oglekļa dioksīda 
uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražošanas iekārtas 
informācijas sakaru un tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Eiropas Savienībā; vi) kritiski svarīgo 
resursu piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts 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.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) No fonda InvestEU, ko nodrošina 
saskaņā ar stratēģisko Eiropas 
ieguldījumu logu, būtu jāatbalsta 
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infrastruktūra, lai stiprinātu veselības 
aprūpes un veselības aprūpes sistēmu 
noturību, gatavojoties pandēmijas 
situācijām nākotnē, tostarp veicot valsts 
un reģionālo veselības aprūpes sistēmu 
stresa testus, jāuzlabo sabiedrības 
veselības stāvoklis, jo veselīgākus cilvēkus 
mazāk skar veselības apdraudējumi, un 
jāveicina Eiropas veselības savienības 
izveide.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Regulas priekšlikums
28.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28b) 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. No fonda InvestEU, ko 
nodrošina saskaņā ar stratēģisko Eiropas 
investīciju logu, būtu jāatbalsta kritiska 
ilgtspējīga infrastruktūra nozarēs, kas ir 
iesniegušas Komisijai ceļvedi, kurā 
izklāstīts, kā un līdz kuram datumam 
nozare var samazināt savas emisijas līdz 
nullei, un apzināti šķēršļi un iespējas, kā 
arī tehnoloģiskie risinājumi, kas būtu 
jāizstrādā, un investīcijas, kas būtu jāveic 
šajā nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
Michal Wiezik, Radan Kanev
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Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme un kuriem būtu 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vai 
uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs jo īpaši vajadzētu būt iespējai gūt 
labumu no Eiropas stratēģisko investīciju 
loga.

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme un kuriem būtu 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vai 
uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs jo īpaši vajadzētu būt iespējai gūt 
labumu no Eiropas stratēģisko investīciju 
loga. Tomēr finansiālu atbalstu 
nevajadzētu sniegt gadījumos, kad 
projekts neatbilst Savienības 
stratēģiskajām un ekonomiskajām 
interesēm, piemēram, attiecībā uz 
projektiem, kas palielinātu atkarību no 
neaizsargātām vai vienveidīgām piegādes 
ķēdēm.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, István 
Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme un kuriem būtu 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vai 
uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs jo īpaši vajadzētu būt iespējai gūt 
labumu no Eiropas stratēģisko investīciju 

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme un kuriem būtu 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vai 
uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs jo īpaši vajadzētu būt iespējai gūt 
labumu no Eiropas stratēģisko investīciju 
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loga. loga. Tomēr finansiālu atbalstu 
nevajadzētu sniegt, ja projekts neatbilst 
Eiropas zaļā kursa mērķu, Savienības 
klimata mērķu un Parīzes nolīguma 
mērķu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme un kuriem būtu 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vai 
uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs jo īpaši vajadzētu būt iespējai gūt 
labumu no Eiropas stratēģisko investīciju 
loga.

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme, kuri ievēro principu 
“nenodari būtisku kaitējumu” un kuriem 
būtu nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas 
vai uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs jo īpaši vajadzētu būt iespējai gūt 
labumu no Eiropas stratēģisko investīciju 
loga.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Būtu jānodrošina no fonda 
InvestEU piešķirtā Savienības 
finansējuma un jo īpaši Eiropas 
stratēģisko investīciju loga un tajā 
noteikto stratēģisko prioritāšu 
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 taisnīgas pārejas 
plānos, un tam būtu jāatbilst Regulas 
(ES) .../... (TPF regula) 5. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Sirpa Pietikäinen

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.–

(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.–
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2027. gadam būtu jāparedz pietiekams 
finansējums.

2027. gadam būtu jāparedz pietiekams 
finansējums.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Komisijai līdzās EIB grupai būtu 
attiecīgā gadījumā jālūdz arī citu 
potenciālo īstenošanas partneru viedokļi 
par investīciju pamatnostādnēm, klimata 
uzraudzības sistēmas, drošināšanas 
ilgtspējas aspektā dokumentiem un kopēju 
metodiku, lai nodrošinātu iekļautību un 
darbotiesspēju, līdz ir izveidotas 
pārvaldības struktūras, un pēc tam 
īstenošanas partneru iesaistīšanai būtu 
jānotiek programmas InvestEU 
konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.

(35) Komisijai līdzās EIB grupai būtu 
attiecīgā gadījumā jālūdz arī citu 
potenciālo īstenošanas partneru un citu 
ieinteresēto personu, tostarp vietējo 
iestāžu un pilsoniskās sabiedrības, 
viedokļi par investīciju pamatnostādnēm, 
klimata uzraudzības sistēmām, 
drošināšanas ilgtspējas aspektā 
dokumentiem un kopēju metodiku, 
ieskaitot dabas kapitāla uzskaiti un aprites 
cikla analīzi, lai nodrošinātu iekļautību un 
darbotiesspēju, līdz ir izveidotas 
pārvaldības struktūras, un pēc tam 
īstenošanas partneru iesaistīšanai būtu 
jānotiek programmas InvestEU 
konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Komisijai līdzās EIB grupai būtu 
attiecīgā gadījumā jālūdz arī citu 
potenciālo īstenošanas partneru viedokļi 
par investīciju pamatnostādnēm, klimata 
uzraudzības sistēmas, drošināšanas 
ilgtspējas aspektā dokumentiem un kopēju 

(35) Komisijai līdzās EIB grupai būtu 
attiecīgā gadījumā jālūdz arī citu 
potenciālo īstenošanas partneru, kā arī citu 
ieinteresēto personu, tostarp vietējo 
iestāžu un pilsoniskās dabiedrības, 
viedokļi par investīciju pamatnostādnēm, 
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metodiku, lai nodrošinātu iekļautību un 
darbotiesspēju, līdz ir izveidotas 
pārvaldības struktūras, un pēc tam 
īstenošanas partneru iesaistīšanai būtu 
jānotiek programmas InvestEU 
konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.

klimata un vides uzraudzības sistēmām, 
drošināšanas ilgtspējas aspektā 
dokumentiem un kopēju metodiku, lai 
nodrošinātu iekļautību un darbotiesspēju, 
līdz ir izveidotas pārvaldības struktūras, un 
pēc tam īstenošanas partneru iesaistīšanai 
būtu jānotiek programmas InvestEU 
konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Michal Wiezik

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Komisijai līdzās EIB grupai būtu 
attiecīgā gadījumā jālūdz arī citu 
potenciālo īstenošanas partneru viedokļi 
par investīciju pamatnostādnēm, klimata 
uzraudzības sistēmas, drošināšanas 
ilgtspējas aspektā dokumentiem un kopēju 
metodiku, lai nodrošinātu iekļautību un 
darbotiesspēju, līdz ir izveidotas 
pārvaldības struktūras, un pēc tam 
īstenošanas partneru iesaistīšanai būtu 
jānotiek programmas InvestEU 
konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.

(35) Komisijai līdzās EIB grupai būtu 
attiecīgā gadījumā jālūdz arī citu 
potenciālo īstenošanas partneru viedokļi 
par investīciju pamatnostādnēm, klimata 
un bioloģiskās daudzveidības uzraudzības 
sistēmām, drošināšanas ilgtspējas aspektā 
dokumentiem un kopēju metodiku, lai 
nodrošinātu iekļautību un darbotiesspēju, 
līdz ir izveidotas pārvaldības struktūras, un 
pēc tam īstenošanas partneru iesaistīšanai 
būtu jānotiek programmas InvestEU 
konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) ES garantija, kas ir fonda InvestEU 
pamatā, būtu jāīsteno netieši, Komisijai 
paļaujoties uz īstenošanas partneriem, kas 
iesaista finanšu starpniekus un attiecīgā 

(40) ES garantija, kas ir fonda InvestEU 
pamatā, būtu jāīsteno netieši, Komisijai 
paļaujoties uz īstenošanas partneriem, kas 
iesaista finanšu starpniekus un attiecīgā 
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gadījumā galasaņēmējus. Īstenošanas 
partneru atlase būtu jāveic pārredzami un 
bez jebkāda interešu konflikta. Komisijai 
ar katru īstenošanas partneri būtu jānoslēdz 
garantijas nolīgums, ar kuru sadala 
garantijas spēju no fonda InvestEU, lai 
atbalstītu tā finansēšanas un investīciju 
darbības, kuras atbilst fonda InvestEU 
atbalsttiesīguma kritērijiem un palīdz 
sasniegt tā mērķus. Ar ES garantiju saistīto 
risku pārvaldībai nebūtu jākavē īstenošanas 
partneru tieša piekļuve ES garantijai. 
Tiklīdz īstenošanas partneriem tiek 
piešķirta ES garantija ES nodalījumā, tiem 
būtu jāuzņemas pilna atbildība par visu 
investīciju procesu un par uzticamības 
pārbaudi saistībā ar finansēšanas vai 
investīciju darbībām. No fonda InvestEU 
būtu jāatbalsta projekti, kuriem parasti ir 
noteikts augstāks riska profils nekā tiem 
projektiem, kurus atbalsta ar īstenošanas 
partneru parastajām darbībām un kurus 
nebija iespējams īstenot laikposmā, kad 
varēja izmantot ES garantiju, no citiem 
publiskajiem vai privātajiem avotiem bez 
fonda InvestEU atbalsta, vai nebija 
iespējams īstenot tikpat lielā apjomā. 
Tomēr papildināmības kritērijam var 
piemērot īpašus nosacījumus attiecībā uz 
finansēšanas un investīciju darbībām 
saskaņā ar Eiropas stratēģisko investīciju 
logu, kas izriet no tā mērķa.

gadījumā galasaņēmējus. Īstenošanas 
partneru atlase būtu jāveic pārredzami un 
bez jebkāda interešu konflikta. Komisijai 
ar katru īstenošanas partneri būtu jānoslēdz 
garantijas nolīgums, ar kuru sadala 
garantijas spēju no fonda InvestEU, lai 
atbalstītu tā finansēšanas un investīciju 
darbības, kuras atbilst fonda InvestEU 
atbalsttiesīguma kritērijiem un palīdz 
sasniegt tā mērķus. Ar ES garantiju saistīto 
risku pārvaldībai nebūtu jākavē īstenošanas 
partneru tieša piekļuve ES garantijai. 
Tiklīdz īstenošanas partneriem tiek 
piešķirta ES garantija ES nodalījumā, tiem 
būtu jāuzņemas pilna atbildība par visu 
investīciju procesu un par uzticamības 
pārbaudi saistībā ar finansēšanas vai 
investīciju darbībām. No fonda InvestEU 
būtu jāatbalsta projekti, kuriem parasti ir 
noteikts augstāks riska profils nekā tiem 
projektiem, kurus atbalsta ar īstenošanas 
partneru parastajām darbībām un kurus 
nebija iespējams īstenot laikposmā, kad 
varēja izmantot ES garantiju, no citiem 
publiskajiem vai privātajiem avotiem bez 
fonda InvestEU atbalsta, vai nebija 
iespējams īstenot tikpat lielā apjomā.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Fondam InvestEU būtu jānodrošina 
pārvaldes struktūra, kuras funkcijām 
vajadzētu būt samērīgām ar tās vienīgo 
uzdevumu – nodrošināt ES garantijas 
pareizu izmantošanu atbilstoši 

(41) Fondam InvestEU būtu jānodrošina 
pārvaldes struktūra, kuras darbībai 
vajadzētu būt samērīgai ar tā vienīgo 
mērķi — nodrošināt ES garantijas pareizu 
izmantošanu. Šajā pārvaldes struktūrā būtu 
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nepieciešamībai nodrošināt investīciju 
lēmumu politisko neatkarību. Šajā 
pārvaldes struktūrā būtu jāietilpst 
konsultatīvajai padomei, valdei un pilnībā 
neatkarīgai Investīciju komitejai. 
Pārvaldes struktūras sastāvā kopumā 
būtu jācenšas panākt dzimumu līdzsvaru. 
Pārvaldes struktūrai nebūtu jāietekmē vai 
jātraucē EIB grupas vai citu īstenošanas 
partneru lēmumu pieņemšana un nebūtu 
jāaizstāj to attiecīgās vadības struktūras.

jāietilpst konsultatīvajai padomei, valdei un 
pilnībā neatkarīgai Investīciju komitejai. 
Pārvaldes struktūrai nebūtu jāietekmē vai 
jātraucē EIB grupas vai citu īstenošanas 
partneru lēmumu pieņemšana un nebūtu 
jāaizstāj to attiecīgās vadības struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Valdei, kuras sastāvā ir Komisijas 
pārstāvji, īstenošanas partneru pārstāvji un 
viens Eiropas Parlamenta iecelts eksperts 
bez balsstiesībām, būtu jānosaka fonda 
InvestEU stratēģiskās un darbības 
pamatnostādnes.

(44) Valdei, kuras sastāvā ir Komisijas 
un dalībvalstu pārstāvji, īstenošanas 
partneru pārstāvji un viens Eiropas 
Parlamenta iecelts eksperts bez 
balsstiesībām, būtu jānosaka fonda 
InvestEU stratēģiskās un darbības 
pamatnostādnes.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Komisijai būtu jānovērtē 
īstenošanas partneru iesniegto finansēšanas 
un investīciju darbību saderība ar visiem 
Savienības tiesību aktiem un politikas 
nostādnēm. Lēmumi par finansēšanas un 
investīciju darbībām galu galā būtu 

(45) Komisijai būtu jānovērtē 
īstenošanas partneru iesniegto finansēšanas 
un investīciju darbību saderība ar visiem 
Savienības tiesību aktiem un politikas 
nostādnēm, jo īpaši ar Regulā (ES) 
2020/852 noteikto principu “nenodari 



PE655.961v01-00 72/124 AM\1211964LV.docx

LV

jāpieņem īstenošanas partnerim. būtisku kaitējumu”. Lēmumi par 
finansēšanas un investīciju darbībām galu 
galā būtu jāpieņem īstenošanas partnerim.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Investīciju komitejai, kurā darbojas 
neatkarīgi eksperti, būtu jāizdara 
secinājumi par atbalsta piešķiršanu no ES 
garantijas finansēšanas un investīciju 
darbībām, kas atbilst atbalsttiesīguma 
kritērijiem, tādējādi nodrošinot ārējas 
specializētas zināšanas investīciju 
novērtējumos, kas saistīti ar projektiem. 
Investīciju komitejai vajadzētu būt 
dažādiem sastāviem, lai pēc iespējas labāk 
aptvertu dažādas politikas jomas un 
nozares.

(46) Investīciju komitejai, kurā darbojas 
neatkarīgi eksperti, būtu jāizdara 
secinājumi par atbalsta piešķiršanu no ES 
garantijas finansēšanas un investīciju 
darbībām, kas atbilst atbalsttiesīguma 
kritērijiem, jo īpaši principam “nenodari 
būtisku kaitējumu”, tādējādi nodrošinot 
ārējas specializētas zināšanas investīciju 
novērtējumos, kas saistīti ar projektiem. 
Investīciju komitejai vajadzētu būt 
dažādiem sastāviem, lai pēc iespējas labāk 
aptvertu dažādas politikas jomas un 
nozares.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Izvēloties īstenošanas partnerus 
fonda InvestEU izvēršanai, Komisijai būtu 
jāapsver darījumu partnera spēja sasniegt 
fonda InvestEU mērķus un ieguldīt pašu 
resursus, lai nodrošinātu pienācīgu 
ģeogrāfisko pārklājumu un dažādošanu, 
piesaistītu privātos ieguldītājus un 
nodrošinātu pietiekamu riska 

(49) Izvēloties īstenošanas partnerus 
fonda InvestEU izvēršanai, Komisijai būtu 
jāapsver darījumu partnera spēja sasniegt 
fonda InvestEU mērķus un ieguldīt pašu 
resursus, lai nodrošinātu pienācīgu 
ģeogrāfisko pārklājumu un dažādošanu, 
piesaistītu privātos ieguldītājus un 
nodrošinātu pietiekamu riska 
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diversifikāciju un jaunus risinājumus, lai 
novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami 
optimālas investīciju situācijas. Ņemot vērā 
EIB grupas lomu, kas paredzēta Līgumos, 
tās spēju darboties visās dalībvalstīs un tās 
iegūto pieredzi attiecībā uz pašreizējiem 
finanšu instrumentiem un ESIF, tā 
joprojām būtu jāuzskata par privileģētu 
īstenošanas partneri fonda InvestEU ES 
nodalījuma ietvaros. Turklāt EIB grupai, 
valsts attīstību veicinošām bankām vai 
iestādēm vajadzētu būt spējīgām piedāvāt 
papildinošu finanšu produktu klāstu, ņemot 
vērā, ka to pieredze un spējas valstu un 
reģionālā līmenī varētu nākt par labu tam, 
lai maksimāli palielinātu publisko līdzekļu 
ietekmi uz visu Savienības teritoriju un lai 
nodrošinātu projektu taisnīgu ģeogrāfisko 
līdzsvaru. Programma InvestEU būtu 
jāīsteno tā, lai veicinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus mazākām un 
jaunākām attīstību veicinošām bankām un 
iestādēm. Turklāt vajadzētu būt iespējai, 
ka citas starptautiskas finanšu iestādes 
kļūst par tās īstenošanas partneriem, jo 
īpaši gadījumos, kad tām ir salīdzinošas 
priekšrocības konkrētu specializētu 
zināšanu un pieredzes ziņā konkrētās 
dalībvalstīs un kad vairākums to akciju 
kapitāla ir Savienības izcelsmes. 
Vajadzētu būt arī iespējai citiem 
subjektiem, kas atbilst Finanšu regulā 
noteiktajiem kritērijiem, kļūt par 
īstenošanas partneriem.

diversifikāciju un jaunus risinājumus, lai 
novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami 
optimālas investīciju situācijas. Ņemot vērā 
EIB grupas lomu, kas paredzēta Līgumos, 
tās spēju darboties visās dalībvalstīs un tās 
iegūto pieredzi attiecībā uz pašreizējiem 
finanšu instrumentiem un ESIF, tā 
joprojām būtu jāuzskata par privileģētu 
īstenošanas partneri fonda InvestEU ES 
nodalījuma ietvaros. Turklāt EIB grupai, 
valsts attīstību veicinošām bankām vai 
iestādēm vajadzētu būt spējīgām piedāvāt 
papildinošu finanšu produktu klāstu, ņemot 
vērā, ka to pieredze un spējas valstu un 
reģionālā līmenī varētu nākt par labu tam, 
lai maksimāli palielinātu publisko līdzekļu 
ietekmi uz visu Savienības teritoriju un lai 
nodrošinātu projektu taisnīgu ģeogrāfisko 
līdzsvaru. Programma InvestEU būtu 
jāīsteno tā, lai veicinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus mazākām un 
jaunākām attīstību veicinošām bankām un 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Michal Wiezik

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Fondam InvestEU būtu attiecīgā 
gadījumā jāpalīdz dotācijas vai finanšu 
instrumentus (vai tos abus), ko finansē no 

(53) Fondam InvestEU būtu attiecīgā 
gadījumā jāpalīdz dotācijas vai finanšu 
instrumentus (vai tos abus), ko finansē no 
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Savienības budžeta vai no citiem fondiem, 
piemēram, ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas (ETS) inovāciju fonda, 
vienmērīgi, raiti un efektīvi apvienot ar ES 
garantiju gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, 
lai labāk atbalstītu investīcijas konkrētu 
tirgus nepilnību vai nepietiekami optimālu 
investīciju situāciju risināšanai.

Savienības budžeta vai no citiem fondiem, 
piemēram, ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas (ETS) inovāciju fonda, 
vienmērīgi, raiti un efektīvi apvienot ar ES 
garantiju gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, 
lai labāk atbalstītu investīcijas konkrētu 
tirgus nepilnību vai nepietiekami optimālu 
investīciju situāciju risināšanai, kā tas ir 
attiecībā uz investīcijām, kuras saistītas ar 
bioloģisko daudzveidību vai dabu.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Konsultāciju centram InvestEU 
būtu jāatbalsta tas, ka katrā politikas logā 
tiek attīstītas spēcīgas investīciju projektu 
plūsmas, izmantojot konsultāciju 
iniciatīvas, kuras īsteno EIB grupa, citi 
konsultāciju partneri vai kuras tiešā veidā 
īsteno Komisija. Konsultāciju centram 
InvestEU būtu jāveicina ģeogrāfiskā 
diversifikācija, lai sasniegtu Savienības 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķus un mazinātu reģionu 
atšķirības. Konsultāciju centram InvestEU 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš mazu 
projektu apvienošanai lielākos portfeļos. 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar EIB 
grupu un citiem konsultāciju partneriem, 
lai nodrošinātu atbalsta efektivitāti, 
sinerģijas un efektīvu ģeogrāfisko 
pārklājumu visā Savienībā, ņemot vērā 
vietējo īstenošanas partneru, kā arī saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2015/101734izveidotā Eiropas 
Investīciju konsultāciju centra specializētās 
zināšanas un vietējās spējas. Turklāt 
konsultāciju centram InvestEU būtu jākļūst 
par centrālo piekļuves punktu projektu 
izstrādes palīdzībai, ko publiskām iestādēm 

(55) Konsultāciju centram InvestEU 
būtu jāatbalsta tas, ka katrā politikas logā 
tiek attīstītas spēcīgas investīciju projektu 
plūsmas, izmantojot konsultāciju 
iniciatīvas un vietēja līmeņa projektu 
inkubatorus, kas apvieno novatorus, 
projektu virzītājus un finansētājus un ko 
īsteno EIB grupa, citi konsultāciju partneri 
vai kuras tiešā veidā īsteno Komisija. 
Konsultāciju centram InvestEU būtu 
jāveicina ģeogrāfiskā diversifikācija, lai 
sasniegtu Savienības klimatneitralitātes, 
Eiropas zaļā kursa, ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas mērķus un 
mazinātu reģionu atšķirības. Konsultāciju 
centram InvestEU īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš mazu projektu apvienošanai 
lielākos portfeļos. Komisijai būtu cieši 
jāsadarbojas ar EIB grupu un citiem 
konsultāciju partneriem, lai nodrošinātu 
atbalsta efektivitāti, sinerģijas un efektīvu 
ģeogrāfisko pārklājumu visā Savienībā, 
ņemot vērā vietējo īstenošanas partneru, kā 
arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2015/101734 
izveidotā Eiropas Investīciju konsultāciju 
centra specializētās zināšanas un vietējās 
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un projektu virzītājiem sniedz konsultāciju 
centra InvestEU ietvaros.

spējas. Turklāt konsultāciju centram 
InvestEU būtu jākļūst par centrālo 
piekļuves punktu projektu izstrādes 
palīdzībai, ko publiskām iestādēm un 
projektu virzītājiem sniedz konsultāciju 
centra InvestEU ietvaros.

_________________ _________________
34 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par 
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, 
Eiropas Investīciju konsultāciju centru un 
Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) 
Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 1. 
lpp.).

34 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par 
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, 
Eiropas Investīciju konsultāciju centru un 
Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) 
Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 1. 
lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 83
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Lai nodrošinātu konsultāciju 
pakalpojumu plašu ģeogrāfisko tvērumu 
visā Savienībā un sekmīgi izmantotu 
vietējās zināšanas par fondu InvestEU, 
vajadzības gadījumā, ņemot vērā jau 
izveidotās atbalsta shēmas un vietējo 
partneru klātbūtni, būtu jānodrošina vietēja 
InvestEU konsultāciju centra klātbūtne, tā 
cenšoties uz vietas proaktīvi sniegt reālu un 
individuāli pielāgotu palīdzību. Lai 
atvieglotu konsultatīva atbalsta sniegšanu 
vietējā līmenī un nodrošinātu atbalsta 
efektivitāti, sinerģijas un efektīvu 
ģeogrāfisko pārklājumu visā Savienībā, 
konsultāciju centram InvestEU būtu 
jāsadarbojas ar valsts attīstību veicinošām 
bankām vai iestādēm un būtu jāgūst 
labums no to specializētajām zināšanām un 
jāizmanto tās.

(57) Lai nodrošinātu konsultāciju 
pakalpojumu plašu ģeogrāfisko tvērumu 
visā Savienībā un sekmīgi izmantotu 
vietējās zināšanas par fondu InvestEU, 
vajadzības gadījumā, ņemot vērā jau 
izveidotās atbalsta shēmas un vietējo 
partneru klātbūtni, būtu jānodrošina vietēja 
InvestEU konsultāciju centra klātbūtne, tā 
cenšoties uz vietas proaktīvi sniegt reālu un 
individuāli pielāgotu palīdzību. Lai 
atvieglotu konsultatīva atbalsta sniegšanu 
vietējā līmenī un nodrošinātu atbalsta 
efektivitāti, sinerģijas un efektīvu 
ģeogrāfisko pārklājumu visā Savienībā, 
konsultāciju centram InvestEU būtu 
jāsadarbojas ar valsts attīstību veicinošām 
bankām vai iestādēm un būtu jāgūst 
labums no to specializētajām zināšanām un 
jāizmanto tās, kā arī jāizveido vietējā un 
reģionālā līmeņa projektu inkubatori, kas 
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apvieno novatorus, projektu virzītājus un 
finansētājus un palīdz projektiem kļūt 
tiesīgiem saņemt finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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 
jācenšas atbalstīt potenciālo projektu 
virzītāju, jo īpaši vietēju organizāciju un 
iestāžu, spēju veidošanu.

(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 
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 85
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Būtu jāizveido portāls InvestEU, lai 
nodrošinātu viegli pieejamu un vienkārši 
lietojamu projektu datubāzi nolūkā veicināt 
tādu investīciju projektu pamanāmību, kas 
meklē finansējumu, pastiprinātu uzmanību 
pievēršot iespējamai investīciju projektu 
plūsmas nodrošināšanai īstenošanas 
partneriem atbilstoši Savienības tiesību 
aktiem un politikas nostādnēm.

(60) Būtu jāizveido portāls InvestEU, lai 
nodrošinātu viegli pieejamu un vienkārši 
lietojamu projektu datubāzi un publisku 
ES ilgstpējas datu reģistru nolūkā veicināt 
tādu investīciju projektu pamanāmību, kas 
meklē finansējumu, pastiprinātu uzmanību 
pievēršot iespējamai investīciju projektu 
plūsmas nodrošināšanai īstenošanas 
partneriem atbilstoši Savienības tiesību 
aktiem un politikas nostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
ievērojot tajā piešķirto resursu 
ierobežojumus, InvestEUparedzētie 
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 izaugsmi, kvalitatīvu 
darbvietu radīšanu un konkurētspēju. 
Šādi papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu Regulā [EURI] noteikto 
termiņu ievērošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 87
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu3522. un 23. punktu programmu 
InvestEU ir jāizvērtē, pamatojoties uz 
informāciju, kas ievākta, izpildot noteiktas 
uzraudzības prasības, vienlaikus neradot 
pārmērīgu regulējumu un administratīvo 
slogu, jo īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
attiecīgā gadījumā var iekļaut izmērāmus 
rādītājus, kas izmantojami par pamatu, 
izvērtējot programmas InvestEU ietekmi 
uz vietas.

(62) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu35 22. un 23. punktu programmu 
InvestEU ir jāizvērtē, pamatojoties uz 
informāciju, kas ievākta, izpildot noteiktas 
uzraudzības prasības, vienlaikus neradot 
pārmērīgu regulējumu un administratīvo 
slogu, jo īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
būtu jāiekļauj izmērāmi un salīdzināmi 
ilgtspējas rādītāji un ilgtspējas pārbaude, 
kas izmantojami par pamatu, izvērtējot 
programmas InvestEU ietekmi uz vietas un 
uz vidi.

_________________ _________________
35 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 35 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66) Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/201336, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2988/9537, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9638un 
Padomes Regulu (ES) 
2017/193939Savienības finanšu intereses 
jāaizsargā, piemērojot samērīgus 
pasākumus, tostarp pārkāpumu, arī 
krāpšanas gadījumu novēršanu, 
konstatēšanu, labošanu un izmeklēšanu, 

(66) Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/201336, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2988/9537, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9638 un 
Padomes Regulu (ES) 2017/193939 
Savienības finanšu intereses jāaizsargā, 
piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp 
pārkāpumu, arī krāpšanas gadījumu 
novēršanu, konstatēšanu, labošanu un 
izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto 
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zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi 
izmantoto līdzekļu atgūšanu un — 
vajadzības gadījumā — administratīvus un 
finansiālus sodus. Konkrētāk, saskaņā ar 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas 
Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var 
veikt administratīvo izmeklēšanu, tostarp 
pārbaudes un apskates uz vietas, lai 
noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija 
vai jebkāda cita nelikumīga aktivitāte, kas 
ietekmē Savienības finanšu intereses. 
Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 
Eiropas Prokuratūra (“EPPO”) var veikt 
izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par 
nodarījumiem pret Savienības finanšu 
interesēm, kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 
2017/137140. Saskaņā ar Finanšu regulu 
jebkurai personai vai subjektam, kas saņem 
Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas 
Savienības finanšu interešu aizsardzībā, 
jāpiešķir nepieciešamās tiesības un 
piekļuve Komisijai, OLAF, EPPO – 
attiecībā uz tām dalībvalstīm, kuras 
piedalās ciešākā sadarbībā saskaņā ar 
Regulu (ES) 2017/1939, – un Eiropas 
Revīzijas palātai un jānodrošina, ka 
līdzvērtīgas tiesības piešķir Savienības 
līdzekļu apgūšanā iesaistītās trešās 
personas.

vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu 
un — vajadzības gadījumā — 
administratīvus un finansiālus sodus. 
Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt 
administratīvo izmeklēšanu, tostarp 
pārbaudes un apskates uz vietas, lai 
noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija 
vai jebkāda cita nelikumīga aktivitāte, kas 
ietekmē Savienības finanšu intereses. 
Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai 
personai vai subjektam, kas saņem 
Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas 
Savienības finanšu interešu aizsardzībā.

_________________ _________________
36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 
11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 
un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 
1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 
11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 
un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 
1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

37 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 
2988/95 (1995. gada 18. decembris) par 
Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. 
lpp.).

37 Padomes Regula (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) 
par Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. 
lpp.).

38 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 
2185/96 (1996. gada 11. novembris) par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 

38 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 
2185/96 (1996. gada 11. novembris) par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
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Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

39 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. 
gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku 
sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) 
izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

39 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. 
gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku 
sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) 
izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. 
jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar 
Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 
29. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 89
Michal Wiezik

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Ar programmu InvestEU būtu 
jānovērš Savienības mēroga un konkrētu 
dalībvalstu tirgus nepilnības un 
nepietiekami optimālu investīciju situācijas 
un būtu jānodrošina inovatīvu finanšu 
produktu testēšana tirgū Savienības mērogā 
un sistēmas to izplatīšanai vai jaunu vai 
sarežģītu tirgus nepilnību novēršanai. 
Tāpēc rīcība Savienības līmenī ir pamatota,

(70) Ar programmu InvestEU būtu 
jānovērš Savienības mēroga un konkrētu 
dalībvalstu tirgus nepilnības un 
nepietiekami optimālu investīciju situācijas 
un būtu jānodrošina inovatīvu finanšu 
produktu testēšana tirgū Savienības mērogā 
un sistēmas to izplatīšanai vai jaunu vai 
sarežģītu tirgus nepilnību, jo īpaši dabas 
kapitāla tirgus nepilnību, novēršanai. 
Tāpēc rīcība Savienības līmenī ir pamatota.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Sirpa Pietikäinen

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



AM\1211964LV.docx 81/124 PE655.961v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) “iemaksu nolīgums” ir juridisks 
instruments, kurā Komisija un viena vai 
vairākas dalībvalstis precizē nosacījumus 
attiecībā uz ES garantijas daļu dalībvalsts 
nodalījumā, kā noteikts 9. pantā;

(9) “iemaksu nolīgums” ir juridisks 
instruments, ar ko Komisija un viena vai 
vairākas dalībvalstis precizē nosacījumus 
attiecībā uz ES garantijas daļu saskaņā ar 
dalībvalsts nodalījumu un valsts pārejas 
plānu, un kas nodrošina, ka investīcijas 
atbilst klimata un citiem vides mērķiem 
un būtiski veicina to sasniegšanu saskaņā 
ar ES taksonomiju, kas izveidota ar 
Regulu (ES) 2020/852, un principu 
“nenodari būtisku kaitējumu”, kas 
noteikts 9. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) “dalītas pārvaldības fondi” ir fondi, 
kas paredz iespēju piešķirt daļu no to 
līdzekļiem budžeta garantijas 
nodrošināšanai no fonda InvestEU 
dalībvalsts nodalījuma, proti, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 
Eiropas Sociālais fonds+ (ESF+), 
Kohēzijas fonds, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds (EJZF), Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
(ELFLA) un [Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds (TPF)]42;

(12) “dalītas pārvaldības fondi” ir fondi, 
kas paredz iespēju piešķirt daļu no to 
līdzekļiem budžeta garantijas 
nodrošināšanai no fonda InvestEU 
dalībvalsts nodalījuma, proti, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 
Eiropas Sociālais fonds+ (ESF+), 
Kohēzijas fonds, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds (EJZF), Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
(ELFLA) un [Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds (TPF)]42, vienlaikus ievērojot ES 
taksonomiju, kas izveidota ar Regulu (ES) 
2020/852, un principu “nenodari būtisku 
kaitējumu”;

_________________ _________________
42 COM(2020)22 final. 42 COM(2020)22 final.

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) “investīciju pamatnostādnes” ir 
pamatnostādnes, kas noteiktas ar 7. panta 
7. punktā minēto deleģēto aktu;

(21) “investīciju pamatnostādnes” ir 
pamatnostādnes, kuras noteiktas ar 7. 
panta 7. punktā minēto deleģēto aktu un 
kurās precizēts, kā ievērot klimata un 
citus vides mērķus un kā sniegt būtisku 
ieguldījumu to sasniegšanā saskaņā ar ES 
taksonomiju, kas izveidota ar Regulu (ES) 
2020/852, un principu “nenodari būtisku 
kaitējumu”;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 28.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) princips “nenodari būtisku 
kaitējumu” nozīmē atturēties no būtiska 
kaitējuma nodarīšanas vides mērķiem, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) 2020/8521a 17. pantā;
_________________
1a 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.).

Or. en

Grozījums Nr. 94
Ville Niinistö
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 28.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28b) “Savienības klimata un vides 
mērķi” ir Savienības klimata mērķi, kas 
izklāstīti Regulā (ES) 2020/... [Eiropas 
Klimata akts], un Savienības vides mērķi, 
kas izklāstīti jaunākajā pieejamajā vides 
rīcības programmā;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un 
klimata dimensiju, kas palīdz sasniegt 
IAM un Parīzes klimata nolīguma mērķus 
un radīt kvalitatīvas darbvietas;

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību, tās ekosistēmu 
saglabāšanu un kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un 
klimata dimensiju, kas palīdz sasniegt 
IAM un Parīzes klimata nolīguma mērķus 

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un tās vides 
dimensiju, kas sekmē kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu;
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un radīt kvalitatīvas darbvietas;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Ville Niinistö

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un 
klimata dimensiju, kas palīdz sasniegt 
IAM un Parīzes klimata nolīguma mērķus 
un radīt kvalitatīvas darbvietas;

b) ilgtspējīgu attīstību un kvalitatīvu 
nodarbinātību Savienībā, jo īpaši 
Savienības klimata un vides mērķu, IAM 
un Parīzes klimata nolīguma mērķu 
sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un klimata 
dimensiju, kas palīdz sasniegt IAM un 
Parīzes klimata nolīguma mērķus un radīt 
kvalitatīvas darbvietas;

b) izaugsmi un nodarbinātību 
Savienības ekonomikā, Savienības 
ekonomikas ilgtspējību un vides un klimata 
mērķus, kas palīdz sasniegt Eiropas zaļā 
kursa un klimatneitralitātes, IAM un 
Parīzes klimata nolīguma mērķus un radīt 
kvalitatīvas darbvietas;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts
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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 vēlākais līdz 2040. gadam, 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, lai panāktu ilgtspējīgu 
attīstību Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Sirpa Pietikäinen

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, 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 
izveidota ar Regulu (ES) 2020/852, un 
mērķrādītājiem, kam ir noteikts termiņš 
un kas balstīti uz zinātnes atziņām.

Or. en
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Grozījums Nr. 101
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalstīt finansēšanas un investīciju 
darbības, kas saistītas ar pētniecību, 
inovāciju un digitalizāciju, tostarp atbalstu 
inovatīvu uzņēmumu izvēršanai un 
tehnoloģiju ieviešanai tirgū, jomās, kas 
minētas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

b) saskaņā ar ES taksonomiju, kas 
izveidota ar Regulu (ES) 2020/852 un 
principu “nenodari būtisku kaitējumu” 
atbalstīt tādas finansēšanas un investīciju 
darbības, kas saistītas ar pētniecību, 
inovāciju un digitalizāciju, tostarp atbalstu 
inovatīvu uzņēmumu izvēršanai un 
tehnoloģiju ieviešanai tirgū, jomās, kas 
minētas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Ville Niinistö

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 ilgstpēju.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir saskaņotas ar politikas mērķiem 
un atbilst atbalsttiesīguma kritērijiem, kas 

a) ir saskaņotas ar politikas mērķiem 
un principu “nenodari būtisku kaitējumu” 
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izklāstīti noteikumos par Savienības 
programmu, saskaņā ar kuru tiek lemts par 
atbalsta piešķiršanu;

un atbilst atbalsttiesīguma kritērijiem, kas 
izklāstīti noteikumos par Savienības 
programmu, saskaņā ar kuru tiek lemts par 
atbalsta piešķiršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Ville Niinistö

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 
tādās jomās kā transports, tajā skaitā 
multimodāls transports, ceļu satiksmes 
drošība, tostarp saskaņā ar ES mērķi līdz 
2050. gadam novērst ceļu satiksmes 
negadījumus ar bojāgājušajiem un smagi 
ievainotajiem, dzelzceļa un autoceļu 
infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana, 
enerģētika, jo īpaši atjaunojamie 
energoresursi, energoefektivitāte atbilstoši 
2030. gada enerģētikas politikas satvaram, 
ēku renovācijas projekti, galveno uzmanību 
pievēršot energotaupībai un ēku 
integrēšanai savienotajā enerģētikas, 
uzkrāšanas, digitālajā un transporta 
sistēmā, starpsavienojumu līmeņa 
uzlabošana, digitālā savienojamība un 
piekļuve, tostarp lauku apvidos, izejvielu 
piegāde un pārstrāde, kosmoss, okeāni, 
ūdeņi, tostarp iekšzemes ūdensceļi, 
atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un 
aprites ekonomiku, dabas un cita vides 
infrastruktūra, kultūras mantojums, 
tūrisms, iekārtas, mobilie aktīvi un tādu 
inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas 
veicina Savienības mērķu īstenošanu vides 
vai klimatnoturības, vai sociālās ilgtspējas 
jomā un kas atbilst Savienības standartiem 
vides vai sociālās ilgtspējas jomā;

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 
tādās jomās kā transports, tajā skaitā 
multimodāls transports, un investīcijas, ar 
ko sekmē kravu novirzīšanu uz citiem 
transporta veidiem, ceļu satiksmes drošība, 
tostarp saskaņā ar ES mērķi līdz 2050. 
gadam novērst ceļu satiksmes negadījumus 
ar bojāgājušajiem un smagi ievainotajiem, 
dzelzceļa infrastruktūras atjaunošana, 
uzturēšana un paplašināšana, 
atjaunojamie energoresursi un 
energoefektivitāte atbilstoši 2030. gada 
enerģētikas politikas satvaram, paturot 
prātā Savienības klimata mērķus, kas 
noteikti Regulā (ES) 2020/... [Eiropas 
Klimata akts], ēku renovācijas projekti, 
galveno uzmanību pievēršot energotaupībai 
un ēku integrēšanai savienotajā 
enerģētikas, uzkrāšanas, digitālajā un 
transporta sistēmā, starpsavienojumu 
līmeņa uzlabošana, digitālā savienojamība 
un piekļuve, tostarp lauku apvidos, 
izejvielu piegāde un pārstrāde, kosmoss, 
okeāni, ūdeņi, tostarp iekšzemes ūdensceļi, 
atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un 
aprites ekonomiku, dabas un cita vides 
infrastruktūra, kultūras mantojums, 
ilgtspējīgs tūrisms, iekārtas, mobilie aktīvi 
un tādu inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, 
kas veicina Savienības mērķu īstenošanu 
vides vai klimatnoturības, vai sociālās 
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ilgtspējas jomā un kas atbilst Savienības 
standartiem vides vai sociālās ilgtspējas 
jomā un Eiropas zaļā kursa1a mērķiem;

_________________
1a Paziņojums par Eiropas zaļo kursu 
(COM(2019)640 final).

Or. en

Grozījums Nr. 105
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 
tādās jomās kā transports, tajā skaitā 
multimodāls transports, ceļu satiksmes 
drošība, tostarp saskaņā ar ES mērķi līdz 
2050. gadam novērst ceļu satiksmes 
negadījumus ar bojāgājušajiem un smagi 
ievainotajiem, dzelzceļa un autoceļu 
infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana, 
enerģētika, jo īpaši atjaunojamie 
energoresursi, energoefektivitāte atbilstoši 
2030. gada enerģētikas politikas satvaram, 
ēku renovācijas projekti, galveno uzmanību 
pievēršot energotaupībai un ēku 
integrēšanai savienotajā enerģētikas, 
uzkrāšanas, digitālajā un transporta 
sistēmā, starpsavienojumu līmeņa 
uzlabošana, digitālā savienojamība un 
piekļuve, tostarp lauku apvidos, izejvielu 
piegāde un pārstrāde, kosmoss, okeāni, 
ūdeņi, tostarp iekšzemes ūdensceļi, 
atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un 
aprites ekonomiku, dabas un cita vides 
infrastruktūra, kultūras mantojums, 
tūrisms, iekārtas, mobilie aktīvi un tādu 
inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas 
veicina Savienības mērķu īstenošanu vides 
vai klimatnoturības, vai sociālās ilgtspējas 
jomā un kas atbilst Savienības standartiem 

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 
tādās jomās kā transports, tajā skaitā 
multimodāls transports, ceļu satiksmes 
drošība, tostarp saskaņā ar ES mērķi līdz 
2050. gadam novērst ceļu satiksmes 
negadījumus ar bojāgājušajiem un smagi 
ievainotajiem, dzelzceļa un autoceļu 
infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana, 
atjaunojamie energoresursi, 
energoefektivitāte atbilstoši 2030. gada 
enerģētikas politikas satvaram un 
Savienības klimatneitralitātes mērķim, 
kura pamatā ir zinātnes atziņās balstīti 
mērķrādītāji ar noteiktu termiņu, ēku 
renovācijas projekti, galveno uzmanību 
pievēršot energotaupībai un ēku 
integrēšanai savienotajā enerģētikas, 
uzkrāšanas, digitālajā un transporta 
sistēmā, starpsavienojumu līmeņa 
uzlabošana, digitālā savienojamība un 
piekļuve, tostarp lauku apvidos, izejvielu 
piegāde un pārstrāde, kosmoss, okeāni, 
ūdeņi, tostarp iekšzemes ūdensceļi, 
atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un 
aprites ekonomiku, dabas un cita vides 
infrastruktūra, kultūras mantojums, 
tūrisms, iekārtas, mobilie aktīvi un tādu 
inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas 
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vides vai sociālās ilgtspējas jomā; veicina Savienības mērķu īstenošanu vides 
vai klimatnoturības, vai sociālās ilgtspējas 
jomā un kas atbilst Savienības standartiem 
vides vai sociālās ilgtspējas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Alexandr Vondra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 
tādās jomās kā transports, tajā skaitā 
multimodāls transports, ceļu satiksmes 
drošība, tostarp saskaņā ar ES mērķi līdz 
2050. gadam novērst ceļu satiksmes 
negadījumus ar bojāgājušajiem un smagi 
ievainotajiem, dzelzceļa un autoceļu 
infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana, 
enerģētika, jo īpaši atjaunojamie 
energoresursi, energoefektivitāte atbilstoši 
2030. gada enerģētikas politikas satvaram, 
ēku renovācijas projekti, galveno uzmanību 
pievēršot energotaupībai un ēku 
integrēšanai savienotajā enerģētikas, 
uzkrāšanas, digitālajā un transporta 
sistēmā, starpsavienojumu līmeņa 
uzlabošana, digitālā savienojamība un 
piekļuve, tostarp lauku apvidos, izejvielu 
piegāde un pārstrāde, kosmoss, okeāni, 
ūdeņi, tostarp iekšzemes ūdensceļi, 
atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un 
aprites ekonomiku, dabas un cita vides 
infrastruktūra, kultūras mantojums, 
tūrisms, iekārtas, mobilie aktīvi un tādu 
inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas 
veicina Savienības mērķu īstenošanu vides 
vai klimatnoturības, vai sociālās ilgtspējas 
jomā un kas atbilst Savienības standartiem 
vides vai sociālās ilgtspējas jomā;

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 
tādās jomās kā transports, tajā skaitā 
multimodāls transports, ceļu satiksmes 
drošība, tostarp saskaņā ar ES mērķi līdz 
2050. gadam novērst ceļu satiksmes 
negadījumus ar bojāgājušajiem un smagi 
ievainotajiem, dzelzceļa un autoceļu 
infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana, 
enerģētika, jo īpaši atjaunojamie 
energoresursi, energoefektivitāte atbilstoši 
2030. gada enerģētikas politikas satvaram, 
ēku renovācijas projekti, galveno uzmanību 
pievēršot energotaupībai un ēku 
integrēšanai savienotajā enerģētikas, 
uzkrāšanas, digitālajā un transporta 
sistēmā, starpsavienojumu līmeņa 
uzlabošana, digitālā savienojamība un 
piekļuve, tostarp lauku apvidos, izejvielu 
piegāde un pārstrāde, kosmoss, okeāni, 
ūdeņi, tostarp iekšzemes ūdensceļi, 
atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un 
aprites ekonomiku, dabas un cita vides 
infrastruktūra, kultūras mantojums, 
tūrisms, iekārtas, mobilie aktīvi un tādu 
inovatīvu tehnoloģiju, tostarp pārejas 
tehnoloģiju, ieviešana, kas veicina 
Savienības mērķu īstenošanu vides vai 
klimatnoturības, vai sociālās ilgtspējas 
jomā un kas atbilst Savienības standartiem 
vides vai sociālās ilgtspējas jomā;
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Or. en

Grozījums Nr. 107
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 
tādās jomās kā transports, tajā skaitā 
multimodāls transports, ceļu satiksmes 
drošība, tostarp saskaņā ar ES mērķi līdz 
2050. gadam novērst ceļu satiksmes 
negadījumus ar bojāgājušajiem un smagi 
ievainotajiem, dzelzceļa un autoceļu 
infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana, 
enerģētika, jo īpaši atjaunojamie 
energoresursi, energoefektivitāte atbilstoši 
2030. gada enerģētikas politikas satvaram, 
ēku renovācijas projekti, galveno uzmanību 
pievēršot energotaupībai un ēku 
integrēšanai savienotajā enerģētikas, 
uzkrāšanas, digitālajā un transporta 
sistēmā, starpsavienojumu līmeņa 
uzlabošana, digitālā savienojamība un 
piekļuve, tostarp lauku apvidos, izejvielu 
piegāde un pārstrāde, kosmoss, okeāni, 
ūdeņi, tostarp iekšzemes ūdensceļi, 
atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un 
aprites ekonomiku, dabas un cita vides 
infrastruktūra, kultūras mantojums, 
tūrisms, iekārtas, mobilie aktīvi un tādu 
inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas 
veicina Savienības mērķu īstenošanu vides 
vai klimatnoturības, vai sociālās ilgtspējas 
jomā un kas atbilst Savienības standartiem 
vides vai sociālās ilgtspējas jomā;

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 
tādās jomās kā transports, tajā skaitā 
multimodāls transports, ceļu satiksmes 
drošība, tostarp saskaņā ar ES mērķi līdz 
2050. gadam novērst ceļu satiksmes 
negadījumus ar bojāgājušajiem un smagi 
ievainotajiem, dzelzceļa un autoceļu 
infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana, 
enerģētika, jo īpaši kodolenerģija, 
atjaunojamie energoresursi, 
energoefektivitāte atbilstoši 2030. gada 
enerģētikas politikas satvaram, ēku 
renovācijas projekti, galveno uzmanību 
pievēršot energotaupībai un ēku 
integrēšanai savienotajā enerģētikas, 
uzkrāšanas, digitālajā un transporta 
sistēmā, starpsavienojumu līmeņa 
uzlabošana, digitālā savienojamība un 
piekļuve, tostarp lauku apvidos, izejvielu 
piegāde un pārstrāde, kosmoss, okeāni, 
ūdeņi, tostarp iekšzemes ūdensceļi, 
atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un 
aprites ekonomiku, dabas un cita vides 
infrastruktūra, kultūras mantojums, 
tūrisms, iekārtas, mobilie aktīvi un tādu 
inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas 
veicina Savienības mērķu īstenošanu vides 
vai klimatnoturības, vai sociālās ilgtspējas 
jomā un kas atbilst Savienības standartiem 
vides vai sociālās ilgtspējas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 108
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Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas logu, kas ietver mikrofinansēšanu, 
sociālo uzņēmumu finansēšanu un sociālo 
ekonomiku, kā arī pasākumus dzimumu 
līdztiesības prasmju, kā arī izglītības, 
apmācības un saistīto pakalpojumu 
veicināšanai, ieskaitot veselības un 
izglītības infrastruktūru un sociālos un 
studentu mājokļus, sociālo inovāciju, 
veselību un ilgtermiņa aprūpi, iekļaušanu 
un pieejamību, kultūras un radošās 
darbības ar sociālu mērķi un neaizsargāto 
cilvēku, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgo, integrāciju;

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas logu, kas ietver mikrofinansēšanu, 
sociālo uzņēmumu finansēšanu un sociālo 
ekonomiku, kā arī pasākumus prasmju, kā 
arī izglītības, apmācības un saistīto 
pakalpojumu veicināšanai, ieskaitot 
veselības un izglītības infrastruktūru un 
sociālos un studentu mājokļus, sociālo 
inovāciju, veselību un ilgtermiņa aprūpi, 
iekļaušanu un pieejamību, kultūras un 
radošās darbības ar sociālu mērķi un 
neaizsargāto cilvēku integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības Savienībai ir stratēģiski 
svarīgas, jo īpaši ņemot vērā pāreju uz 
ilgtspējīgu un klimatneitrālu Eiropas 
ekonomiku un tās digitālo pāreju un 
palielinātu noturību, ievērojot principu 
“nenodari būtisku kaitējumu” un ES 
taksonomiju, kas izveidota ar Regulu (ES) 
2020/852, vienā no šādām jomām:

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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 no zaļās un 
digitālās pārkārtošanās un uzlabotas 
noturības viedokļa, un sekmē dalībvalstu 
ekonomikas konkurētspēju, tostarp ņemot 
vērā nepieciešamību pārveidot dalībvalstu 
ražošanas jaudu un veicināt 
uzņēmējdarbību un darbvietu radīšanu, 
vienā no šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 111
Ville Niinistö

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 kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā, kuri 
nav iesaistīti nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanā, terorisma finansēšanā, 
nodokļu apiešanā vai izvairīšanās no 
nodokļu maksāšanas darbībās, attiecībā 
uz kuriem netiek veikta izmeklēšana par 
minēto pārkāpumu izdarīšanu, kuri nav 
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saukti pie atbildības par šādiem 
pārkāpumiem un kuru darbības ir 
Savienībai stratēģiski svarīgas, jo īpaši 
ņemot vērā Savienības klimata un vides 
mērķu sasniegšanu, un sekmē Eiropas 
sabiedrības un ekonomikas noturību 
vienā no šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 112
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

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 kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības ir Savienībai stratēģiski 
svarīgas, jo īpaši ņemot vērā Savienības 
mērķus klimata un vides jomā, jo īpaši 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti un mērķus, kas noteikti 
saskaņā ar Regulu XXXX/XX (Eiropas 
Klimata akts), digitālo pāreju un lielāku 
noturību vienā no šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 113
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) kritiska veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnas preču 

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

vakcīnu ražošana un uzkrāšana, veselības 
aprūpes un veselības sistēmu, kā arī 
civilās aizsardzības sistēmas noturības 
stiprināšana, pilnveidojot reaģēšanas 
spējas attiecībā uz krīzes situācijām 
nākotnē, tostarp veicot valsts un reģionālo 
veselības aprūpes sistēmu stresa testus;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Ville Niinistö

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, zāļu 
ražošana un uzkrāšana, to ilgtspējīgas un 
ētiskas ražošanas, iepirkumu un 
pārvaldības veicināšana, krīžu 
pārvarēšanai vajadzīgo produktu 
neekskluzīva licencēšana, nodrošinot to 
cenas pieejamību papildus citiem 
Savienības instrumentiem, medicīnisko 
ierīču, medicīnas preču un aizsardzības 
līdzekļu ražošana un uzkrāšana un 
reaģēšanas spējas uz veselības krīzēm un 
civilās aizsardzības sistēmas stiprināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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 

i) kritiska veselības aprūpe, zāļu, 
vakcīnu, aktīvu farmaceitisko sastāvdaļu, 
farmaceitisko izejvielu, medicīnisko ierīču, 
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uz veselības krīzēm un civilās aizsardzības 
sistēmas stiprināšana;

diagnostikas instrumentu un medicīnas 
preču ražošana un uzkrāšana, reaģēšanas 
spējas uz veselības krīzēm un civilās 
aizsardzības sistēmas stiprināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Alexandr Vondra

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, zāļu un 
aktīvu farmaceitisko sastāvdaļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnas preču 
ražošana un uzkrāšana, reaģēšanas spējas 
uz veselības krīzēm un civilās aizsardzības 
sistēmas stiprināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) ilgtspējīga kritiskā infrastruktūra, 
kas vajadzīga, lai pārietu uz 
dekarbonizētu, aprites un vides ziņā 
ilgtspējīgu Eiropas ekonomiku un 
sabiedrību saskaņā ar Savienības 
mērķiem klimata jomā, kuri noteikti 
[Regulā (ES) 2020/XXX, ar ko izveido 
satvaru klimatneitralitātes sasniegšanai 
un groza Regulu (ES) 2018/1999 
(“Eiropas Klimata akts”);

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Michal Wiezik

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 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp zaļā 
infrastruktūra un tās elementi, kas 
identificēti kā kritiski šādās jomās: 
atjaunojamo energoresursu enerģija, 
transports, vide, ekosistēmu 
savienojamība, pilsētu mikroklimats, 
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 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
vide, veselība, pārtikas drošums, droši 
digitālie sakari, 5G, lietu internets, 
tiešsaistes pakalpojumu platformas, droša 
mākoņdatošana, datu apstrāde vai 
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finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, 
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;

glabāšana, maksājumi un finanšu 
infrastruktūra, gaisa telpa, 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;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

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 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
vide, ūdens, 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 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Ville Niinistö

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
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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 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

tā, vai tā ir fiziska vai virtuāla, tostarp 
infrastruktūras elementi, kas identificēti kā 
kritiski šādās jomās: enerģija, transports, 
vide, veselība, droši digitālie sakari un 
tīkli, lietu internets, tiešsaistes 
pakalpojumu platformas, droša 
mākoņdatošana, datu apstrāde vai 
glabāšana, maksājumi un finanšu 
infrastruktūra, gaisa telpa, 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;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Michal Wiezik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ii) apakšpunktā minētās kritiskās 
infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtisku preču un 
pakalpojumu nodrošināšana;

iii) tādu preču un pakalpojumu 
nodrošināšana, kas ir būtiski svarīgi ii) 
punktā minētās kritiskās infrastruktūras 
ekspluatācijai un uzturēšanai, ieskaitot 
ekosistēmu pakalpojumus, ko nodrošina, 
saglabājot un atjaunojot sauszemes, 
saldūdens un jūras ekosistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Ville Niinistö

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 

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

plašu labumu sabiedrībai un ir stratēģiski 
svarīgas Savienības klimata un vides 
mērķu sasniegšanai un tās rūpnieciskās 
bāzes ilgtspējīgai pārveidei, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 124
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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, 
transformatīvas, ilgtspējīgas, aprites, 
mazoglekļa un digitālās tehnoloģijas un 
revolucionāras inovācijas, kas ir stratēģiski 
svarīgas ilgtsējīgai Savienības 
rūpnieciskajai nākotnei, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 125
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Radan Kanev

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, 
transformatīvas, mazoglekļa un digitālās 
tehnoloģijas un revolucionāras inovācijas, 
kas ir stratēģiski svarīgas Savienības 
rūpnieciskajai nākotnei, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 126
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru
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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;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) inovācijas, ar kurām atbalsta, 
veicina un paātrina zaļo pāreju uz 
klimatneitrālu, aprites un ilgtspējīgu 
ekonomiku saskaņā ar ES taksonomiju, 
kas izveidota ar Regulu (ES) 2020/852, un 
principu “nenodari būtisku kaitējumu”, 
un kuru īstenošanu mēra ar zinātniski 
pamatotiem un laikā ierobežotiem 
mērķrādītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Andreas Glück

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atjaunojamo energoresursu b) atjaunojamo energoresursu 
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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;

tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, ieskaitot akumulatorus, 
ilgtspējīga transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementa 
izmantošana, dekarbonizācijas tehnoloģijas 
rūpniecībai, negatīvu emisiju tehnoloģijas, 
tostarp oglekļa uztveršana un uzglabāšana, 
aprites ekonomikas tehnoloģijas, tostarp to 
nepārtraukta inovācija ceļā uz bīstamu 
vielu aizstāšanu un sastāvdaļu un 
materiālu augstvērtīgu reciklēšanu aprites 
cikla beigās,

Or. en

Grozījums Nr. 129
Sirpa Pietikäinen

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

Or. en

Grozījums Nr. 130
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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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 transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementa 
izmantošana, dekarbonizācijas tehnoloģijas 
rūpniecībai, oglekļa uztveršana un 
uzglabāšana, atkritumu rašanās 
novēršana, aprites ekonomikas un 
bioekonomikas tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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) kodolenerģija, 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;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

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 

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

tehnoloģijas, tīra ūdeņraža un kurināmā 
elementa izmantošana, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai, oglekļa 
uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Michal Wiezik

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 transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementa 
izmantošana, dekarbonizācijas tehnoloģijas 
rūpniecībai un ēkām, tostarp investīcijas 
energotaupības nolūkā;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Ville Niinistö

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 transporta tehnoloģijas, uz 
atjaunojamiem energoresursiem balstīta 
tīra ūdeņraža un kurināmā elementa 
izmantošana, dekarbonizācijas tehnoloģijas 
rūpniecībai, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas;
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Or. en

Grozījums Nr. 135
Michal Wiezik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) aprites ekonomikas tehnoloģijas, 
tostarp inovatīvas tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir uzlabot atkritumu izmantošanu 
materiālos nolūkos, lai optimizētu 
bioekonomiku un samazinātu spiedienu 
uz biosfēru un tās oglekļa dioksīda 
piesaistes potenciālu,

Or. en

Grozījums Nr. 136
Michal Wiezik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) lauksaimniecības sistēmu 
pārveidošana, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņām un apturētu bioloģiskās 
daudzveidības zudumu, palielinātu 
noturību, zemes izmantošanas efektivitāti 
un ekosistēmu pakalpojumu regulēšanas 
un atbalsta izmantošanu, novērstu 
pārtuksnešošanos un samazinātu 
vajadzību pēc ārējiem resursiem, tostarp 
barības, pesticīdiem, mēslošanas 
līdzekļiem un antibakteriāliem līdzekļiem,

Or. en

Grozījums Nr. 137
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
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Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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, 
zāles un progresīvi, atjaunojami un 
aprites ekonomikai atbilstoši materiāli;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé

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 
materiāli;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová

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) ražošanas iekārtas informācijas 
sakaru un tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES, ņemot vērā 
resursu efektivitāti, atkritumu rašanās 
novēršanu un apriti vērtības ķēdēs;

Or. en
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Grozījums Nr. 140
Michal Wiezik

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 saistībā 
ar resursu efektivitāti, pienācīgu rūpību 
vides un cilvēktiesību jomā, apritīgumu 
stratēģiskās vērtības ķēdēs un jaunām 
norisēm un pārskatīšanu attiecībā uz 
tiesībām izdarīt labojumus tiesību aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Ville Niinistö

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, ja vien uz tām jau 
neattiecas tiesību aktu prasības, vai 
pārtikas nodrošinājuma, piegāde un 
uzkrāšana publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem ES saistībā 
ar nepieciešamību samazināt un padarīt 
efektīvāku resursu izmantošanu un 
apritīgumu stratēģiskajās vērtības ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Regulas priekšlikums
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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, izejvielu, pārtikas nodrošinājuma 
vai zāļu, piegāde un uzkrāšana publiskā 
sektora dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem ES saistībā ar resursu 
efektivitāti, atkritumu rašanās novēršanu 
un apritīgumu stratēģiskajās vērtības 
ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Ville Niinistö

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

vii) Savienības un tās dalībvalstu 
drošībai kritiski svarīgas tehnoloģijas un 
resursi, piemēram, kosmosa nozare un 
kiberdrošība, un divējāda lietojuma preces, 
kas definētas Padomes Regulas (EK) Nr. 
428/2009 2. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vii punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, ja tiek veiktas investīcijas 
kosmosa, aizsardzības un kiberdrošības 
jomā, kā arī konkrēta veida projektos, kas 
izraisa aktuālas un tiešas sekas drošībai 

Turklāt, ja tiek veiktas investīcijas 
kosmosa, aizsardzības un kiberdrošības 
jomā, kā arī konkrēta veida projektos, kas 
izraisa aktuālas un tiešas sekas drošībai 
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kritiskās nozarēs, galasaņēmējus 
nekontrolē trešā valsts vai trešo valstu 
subjekti, un to izpildvadība atrodas 
Savienībā ar mērķi aizsargāt Savienības un 
tās dalībvalstu drošību.

kritiskās nozarēs, galasaņēmējus 
nekontrolē trešā valsts vai trešo valstu 
subjekti, un to izpildvadība atrodas 
Savienībā ar mērķi aizsargāt Savienības un 
tās dalībvalstu drošību. Finansiālu 
atbalstu nesniedz gadījumos, kad projekts 
neatbilst Savienības stratēģiskajām un 
ekonomiskajām interesēm, piemēram, 
projektiem, kas palielinātu atkarību no 
jutīgām vai vienveidīgām piegādes ķēdēm.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vii punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējums no Eiropas stratēģisko 
investīciju politikas loga ir pieejams ar 
nosacījumu, ka dalībvalstis ir 
apstiprinājušas un apliecinājušas 
apņemšanos īstenot Savienības mērķi ne 
vēlāk kā līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti un atsevišķu dalībvalstu 
klimatneitralitātes mērķus, kā arī 
pieņēmušas ilgtermiņa stratēģiju, kā 
minēts Regulas (ES) 2018/1999 15. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vii punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde, ņemot vērā visus piemērojamos 
sabiedriskās kārtības vai drošības 

Darbības nav tiesīgas saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu, ja tās:
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apsvērumus, nosaka visas nepieciešamās 
prasības attiecībā uz galasaņēmēju 
kontroli un izpildvadību citās jomās 
attiecībā uz stratēģisko Eiropas investīciju 
logu, kā arī uz starpnieku kontroli 
minētajā logā.

a) neatbilst Parīzes nolīguma un Eiropas 
zaļā kursa klimata un vides mērķiem, jo 
īpaši mērķim līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti un mērķiem, kas noteikti 
saskaņā ar Regulu XXXX/XX (Eiropas 
Klimata akts);
b) neievēro Regulā 2020/852 noteikto 
principu “nenodari būtisku kaitējumu”.
Valde, ņemot vērā visus piemērojamos 
sabiedriskās kārtības vai drošības 
apsvērumus, nosaka visas nepieciešamās 
prasības attiecībā uz galasaņēmēju 
kontroli un izpildvadību citās jomās 
attiecībā uz stratēģisko Eiropas investīciju 
logu, kā arī uz starpnieku kontroli 
minētajā logā.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vii punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde, ņemot vērā visus piemērojamos 
sabiedriskās kārtības vai drošības 
apsvērumus, nosaka visas nepieciešamās 
prasības attiecībā uz galasaņēmēju kontroli 
un izpildvadību citās jomās attiecībā uz 
stratēģisko Eiropas investīciju logu, kā arī 
uz starpnieku kontroli minētajā logā.

Valde, cieši sadarbojoties ar konsultatīvo 
padomi un ņemot vērā visus piemērojamos 
sabiedriskās kārtības vai drošības 
apsvērumus, nosaka visas nepieciešamās 
prasības attiecībā uz galasaņēmēju kontroli 
un izpildvadību citās jomās attiecībā uz 
stratēģisko Eiropas investīciju logu, kā arī 
uz starpnieku kontroli minētajā logā.

Or. en

Grozījums Nr. 148



PE655.961v01-00 110/124 AM\1211964LV.docx

LV

Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja finansēšanas vai investīciju 
darbība, kas ierosināta 23. pantā minētajai 
Investīciju komitejai, attiecas uz vairāk 
nekā vienu politikas logu, to iedala tajā 
politikas logā, kurš atbilst tā galvenajam 
mērķim vai vairuma tā apakšprojektu 
galvenajam mērķim, ja vien investīciju 
pamatnostādnēs nav noteikts citādi.

2. Ja finansēšanas vai investīciju 
darbība, kas ierosināta 23. pantā minētajai 
Investīciju komitejai, attiecas uz vairāk 
nekā vienu politikas logu, to pārbauda, 
izmantojot ES taksonomijas pārbaudes 
kritērijus, kas noteikti Regulā (ES) 
2020/852, un jo īpaši principu “nenodari 
būtisku kaitējumu”. To iedala tajā 
politikas logā, kurš atbilst tā galvenajam 
mērķim vai vairuma tā apakšprojektu 
galvenajam mērķim, ja vien investīciju 
pamatnostādnēs nav noteikts citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Finansēšanas un investīciju 
darbības atbilst Regulas (ES) 2020/852 
17. pantā noteiktajam kritērijam 
“nenodari būtisku kaitējumu”.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Alexandr Vondra

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas un investīciju 3. Finansēšanas un investīciju 
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darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst klimata 
mērķiem, nav tiesīgi saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu. Ja īstenošanas 
partneris secina, ka ilgtspējas pārbaude nav 
jāveic, tas iesniedz pamatojumu Investīciju 
komitejai.

darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas atbilst klimata 
mērķiem, ieskaitot kodolenerģijas 
ražošanu un projektus ar svarīgām 
mazoglekļa pārejas tehnoloģijām, 
piemēram, dabasgāzi, un oglekļa 
uztveršanu un uzglabāšanu, ir tiesīgi 
saņemt atbalstu saskaņā ar šo regulu. Ja 
īstenošanas partneris secina, ka ilgtspējas 
pārbaude nav jāveic, tas iesniedz 
pamatojumu Investīciju komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai novērstu 
negatīvo ietekmi un maksimāli palielinātu 
ieguvumus klimata, vides un sociālās 
dimensijas jomā. Šajā nolūkā projektu 
virzītāji, kas pieprasa finansējumu, sniedz 
atbilstīgu informāciju, pamatojoties uz 4. 
punktā minētajiem norādījumiem. 
Projektus, kas nepārsniedz konkrētu 
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konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst klimata 
mērķiem, nav tiesīgi saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu. Ja īstenošanas 
partneris secina, ka ilgtspējas pārbaude nav 
jāveic, tas iesniedz pamatojumu Investīciju 
komitejai.

apjomu, kas ir noteikts šajos norādījumos, 
atbrīvo no minētajām pārbaudēm. Projekti, 
kas neatbilst klimata mērķiem un ar 
Regulu (ES) 2020/852 izveidotajā ES 
taksonomijā noteiktajiem kritērijiem, nav 
tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar šo regulu. 
Ja īstenošanas partneris secina, ka 
ilgtspējas pārbaude nav jāveic, tas iesniedz 
pamatojumu Investīciju komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst klimata 
mērķiem, nav tiesīgi saņemt atbalstu 
saskaņā ar šo regulu. Ja īstenošanas 
partneris secina, ka ilgtspējas pārbaude nav 
jāveic, tas iesniedz pamatojumu Investīciju 
komitejai.

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 
ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 
Ja minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides un 
sociālās ilgtspējas jomā, lai līdz 
minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Projekti, kas neatbilst 
Savienības klimata un vides mērķiem, nav 
tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar šo regulu. 
Ja īstenošanas partneris secina, ka 
ilgtspējas pārbaude nav jāveic, tas iesniedz 
pamatojumu Investīciju komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
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Radan Kanev, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija izstrādā ilgtspējas 
vadlīnijas, kas saskaņā ar Savienības vides 
un sociālajiem mērķiem un standartiem 
ļauj:

4. Komisija izstrādā ilgtspējas 
vadlīnijas, kas saskaņā ar Savienības vides 
un sociālajiem mērķiem un standartiem, 
tostarp Regulu (ES) 2020/852, ļauj:

Or. en

Grozījums Nr. 154
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija izstrādā ilgtspējas 
vadlīnijas, kas saskaņā ar Savienības vides 
un sociālajiem mērķiem un standartiem 
ļauj:

4. Komisija izstrādā ilgtspējas 
vadlīnijas, kas saskaņā ar Regulu (ES) 
2020/852 un Savienības klimata, vides un 
sociālajiem mērķiem un standartiem ļauj:

Or. en

Grozījums Nr. 155
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija izstrādā ilgtspējas 
vadlīnijas, kas saskaņā ar Savienības vides 
un sociālajiem mērķiem un standartiem 
ļauj:

4. Komisija izstrādā ilgtspējas 
vadlīnijas, kas saskaņā ar Savienības 
klimata, vides un sociālajiem mērķiem un 
standartiem ļauj:

Or. en
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Grozījums Nr. 156
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) atbalstīt partnerus un saņēmējus 
attiecībā uz to, kā var sasniegt un īstenot 
ES taksonomijas mērķus un principu 
“nenodari būtisku kaitējumu”;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām – nodrošināt noturību pret 
iespējamām nelabvēlīgām klimata 
pārmaiņu sekām, veicot novērtējumu par 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un 
riska novērtējumu, tostarp realizējot 
attiecīgus pielāgošanās pasākumus, un 
attiecībā uz seku mazināšanu – izmaksu un 
ieguvumu analīzē iekļaut siltumnīcefekta 
gāzu emisiju izmaksas un klimata 
pārmaiņu seku mazināšanas pasākumu 
pozitīvo ietekmi;

a) attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām – nodrošināt noturību pret 
iespējamām nelabvēlīgām klimata 
pārmaiņu sekām, veicot novērtējumu par 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un 
riska novērtējumu, tostarp realizējot 
attiecīgus pielāgošanās pasākumus, un 
attiecībā uz seku mazināšanu – izmaksu un 
ieguvumu analīzē iekļaut siltumnīcefekta 
gāzu emisiju izmaksas, piemērojot pārejas 
uz mazoglekļa tehnoloģijām cenu, un 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas 
pasākumu pozitīvo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atskaitīties par projektu 
konsolidētu ietekmi attiecībā uz dabas 
kapitāla galvenajām sastāvdaļām saistībā ar 
gaisu, ūdeni, zemi un bioloģisko 
daudzveidību;

b) mazināt projektu ietekmi attiecībā 
uz dabas kapitāla galvenajām sastāvdaļām 
saistībā ar gaisu, ūdeni, zemi un bioloģisko 
daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) izvērtēt projektus, ņemot vērā to, 
kā tie palīdz sasniegt Savienības 
2030. gada klimata un enerģētikas 
mērķrādītājus un mērķi vēlākais līdz 
2040. gadam Savienībā panākt 
siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisijas;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Alexandr Vondra

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtēt projektu sociālo ietekmi, 
tostarp uz dzimumu līdztiesību, konkrētu 
teritoriju vai iedzīvotāju sociālo iekļaušanu 
un ekonomikas attīstību teritorijās un 
nozarēs, kuras skar strukturālas problēmas, 
piemēram, nepieciešamība dekarbonizēt 
ekonomiku;

c) novērtēt projektu sociālo ietekmi, 
tostarp uz dzimumu līdztiesību, konkrētu 
teritoriju vai iedzīvotāju sociālo iekļaušanu 
un ekonomikas attīstību tādās teritorijās kā 
no ogļu ražošanas atkarīgajos reģionos un 
nozarēs, kuras skar strukturālas problēmas, 
piemēram, nepieciešamība dekarbonizēt 
ekonomiku;

Or. en
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Grozījums Nr. 161
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtēt projektu sociālo ietekmi, 
tostarp uz dzimumu līdztiesību, konkrētu 
teritoriju vai iedzīvotāju sociālo iekļaušanu 
un ekonomikas attīstību teritorijās un 
nozarēs, kuras skar strukturālas problēmas, 
piemēram, nepieciešamība dekarbonizēt 
ekonomiku;

c) novērtēt projektu sociālo ietekmi uz 
konkrētu teritoriju vai iedzīvotāju sociālo 
iekļaušanu un ekonomikas attīstību 
teritorijās un nozarēs, kuras skar 
strukturālas problēmas, piemēram, 
ekonomikas dekarbonizācijas process;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteikt projektus, kas nav saderīgi 
ar klimata mērķu sasniegšanu;

d) noteikt projektus, kas nav saderīgi 
ar klimatneitralitātes un citu vides mērķu 
sasniegšanu saskaņā ar ES taksonomiju, 
kura izveidota ar Regulu (ES) 2020/852, 
un principu “nenodari būtisku 
kaitējumu”;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteikt projektus, kas nav saderīgi d) noteikt projektus, kas nav saderīgi 
ar Savienības klimata un vides mērķu 
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ar klimata mērķu sasniegšanu; sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) izvērtēt projektu devumu pārejā uz 
klimatneitralitāti, ņemot vērā zinātniski 
pamatotus un laikā ierobežotus mērķus, 
tostarp 2030. gadam izvirzītos mērķus 
klimata un enerģētikas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

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.

svītrots

Komisija kopā ar īstenošanas partneriem 
cenšas nodrošināt, ka daļa no ES 
garantijas, ko izmanto ilgtspējīgas 
infrastruktūras politikas logam, tiek 
sadalīta tā, lai panāktu līdzsvaru starp 
dažādajām jomām, kas minētas 1. punkta 
a) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 166
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Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – ievaddaļa

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 80 % investīciju saskaņā ar 
ilgtspējīgas infrastruktūras politikas logu 
un vismaz 65 % investīciju saskaņā ar 
Eiropas stratēģisko investīciju politikas 
logu veicina Savienības mērķu īstenošanu 
klimata un vides jomā. Vismaz 30 % 
investīciju saskaņā ar ilgtspējīgas 
infrastruktūras politikas logu paredz tam, 
lai sasniegtu ES Biodaudzveidības 
stratēģijas 2030. gadam mērķi un 
mērķrādītājus. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – ievaddaļa

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. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 168
Sirpa Pietikäinen
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Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – ievaddaļa

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 100 % investīciju saskaņā ar ilgtspējīgas 
infrastruktūras politikas logu un vismaz 
60 % — saskaņā ar Eiropas stratēģisko 
investīciju logu veicina Savienības mērķu 
īstenošanu klimata un vides jomā saskaņā 
ar ES taksonomiju, kas izveidota ar 
Regulu (ES) 2020/852, un principu 
“nenodari būtisku kaitējumu”.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Attiecībā uz finansēšanas un 
investīciju darbībām saskaņā ar stratēģisko 
Eiropas investīciju logu aizsardzības un 
kosmosa nozarēs un kiberdrošības jomā 
investīciju pamatnostādnēs var noteikt 
ierobežojumus intelektuālā īpašuma tiesību 
nodošanai un licencēšanai attiecībā uz 
kritiski svarīgām tehnoloģijām un 
tehnoloģijām, kas ir būtiskas Savienības un 
tās dalībvalstu drošības aizsardzībai.

8. Attiecībā uz finansēšanas un 
investīciju darbībām saskaņā ar stratēģisko 
Eiropas investīciju logu kosmosa nozarē 
un kiberdrošības jomā investīciju 
pamatnostādnēs var noteikt ierobežojumus 
intelektuālā īpašuma tiesību nodošanai un 
licencēšanai attiecībā uz kritiski svarīgām 
tehnoloģijām un tehnoloģijām, kas ir 
būtiskas Savienības un tās dalībvalstu 
drošības aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) atbilst ES taksonomijai, kas 
izveidota ar Regulu (ES) 2020/852, un 
principam "nenodari būtisku kaitējumu";

Or. en

Grozījums Nr. 171
Michal Wiezik

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicina Savienības politikas mērķu 
sasniegšanu un saskaņā ar šīs regulas II 
pielikumu ietilpst to jomu tvērumā, kuras ir 
atbalsttiesīgas finansēšanas un investīciju 
darbībām atbilstīgajā politikas logā;

b) veicina Eiropas zaļā kursa 
politikas mērķu sasniegšanu un saskaņā ar 
šīs regulas II pielikumu ietilpst to jomu 
tvērumā, kuras ir atbalsttiesīgas 
finansēšanas un investīciju darbībām 
atbilstīgajā politikas logā;

Or. en

Pamatojums

Zaļais kurss ir Savienības jaunā izaugsmes stratēģija, un tajā ir uzskaitīts ievērojams skaits 
iniciatīvu un tiesību aktu priekšlikumu, kas nav saistīti ne ar kādu budžetu. Šis lasījums 
pieļauj pietiekami plašu darbības jomu, kas vienlaikus ir skaidrāka un mērķtiecīgāka.

Grozījums Nr. 172
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisiju un valdi, kas izveidota 
saskaņā ar 20. pantu, konsultē konsultatīva 
padome.

1. Komisiju un valdi, kas izveidota 
saskaņā ar 20. pantu, konsultē konsultatīva 
padome, kurai tās sniedz informāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 173
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konsultatīvā padome cenšas 
nodrošināt dzimumu līdzsvaru, un tās 
sastāvā ir:

2. Konsultatīvās padomes sastāvā ir:

Or. en

Grozījums Nr. 174
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstu pārstāvju sanāksmes 
atsevišķā formātā organizē vismaz divas 
reizes gadā, un tās vada Komisija.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu pārstāvjiem nebūtu jādarbojas komitejā, kas ir nošķirta no darbības partneru 
pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 175
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Konsultatīvā padome un 
dalībvalstu pārstāvju sanāksmes, kas 
minētas 6. punktā, var sniegt ieteikumus 
valdei, lai tā tos izskatītu, attiecībā uz 
programmas InvestEU īstenošanu un 

7. Konsultatīvā padome var sniegt 
ieteikumus valdei, lai tā tos izskatītu, 
attiecībā uz programmas InvestEU 
īstenošanu un darbību.
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darbību.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu pārstāvjiem nebūtu jādarbojas komitejā, kas ir nošķirta no darbības partneru 
pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 176
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Regulas priekšlikums
19. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ievieš konsultatīvās padomes 
darbības noteikumus un procedūras un 
vada konsultatīvās padomes sekretariātu. 
Konsultatīvajai padomei dara pieejamus 
visus attiecīgos dokumentus un 
informāciju, lai tā varētu veikt savus 
uzdevumus.

Komisija sadarbībā ar dalībvalstim ievieš 
konsultatīvās padomes darbības 
noteikumus un procedūras un vada 
konsultatīvās padomes sekretariātu. 
Konsultatīvajai padomei dara pieejamus 
visus attiecīgos dokumentus un 
informāciju, lai tā varētu veikt savus 
uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ierosinātās finansēšanas un 
investīciju darbības aprakstu;

a) ierosinātās finansēšanas un 
investīciju darbības aprakstu un to, kā tās 
ievēro ES taksonomiju, kas izveidota ar 
Regulu (ES) 2020/852, un principu 
“nenodari būtisku kaitējumu”;

Or. en
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Grozījums Nr. 178
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kā ierosinātā darbība veicina ES 
politikas mērķu sasniegšanu;

b) kā ierosinātā darbība veicina ES 
politikas mērķu sasniegšanu, jo īpaši 
pāreju uz klimatneitralitāti, ņemot vērā 
zinātniski pamatotus un laikā ierobežotus 
mērķus, un Eiropas zaļā kursa un citus 
ilgtspējas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Michal Wiezik

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kā ierosinātā darbība veicina ES 
politikas mērķu sasniegšanu;

b) kā ierosinātā darbība veicina 
Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Michal Wiezik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tirgus nepilnību vai nepietiekami 
optimāla stāvokļa investīciju jomā 
aprakstu;

d) tirgus nepilnību aprakstu;

Or. en
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Pamatojums

Piemēram, ar bioloģisko daudzveidību vai ekosistēmu saistītām investīcijām ir raksturīgas 
gan tirgus nepilnības, gan nepietiekami optimāla investīciju situācija, un tās būtiski ietekmē 
abi faktori. To būtu jāvar atspoguļot rezultātu pārskatā un izveidot divus vērtējumus, nevis kā 
Komisijas priekšlikumā — vienu vērtējumu.


