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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajām 
komitejām — Budžeta komitejai un Ekonomikas un monetārajai komitejai šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ir 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 
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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.

inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(“MVU”), un vajadzību risināt būtiskus 
sabiedriskas nozīmes uzdevumus, 
piemēram, ilgtspējas vai iedzīvotāju 
novecošanas jomā, neapdraudot 
vienlīdzības mērķus. 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.

 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Saskaņā ar LESD 8. pantu, kurā 
pausta apņemšanās visu darbību satvarā 
novērst nevienlīdzību un veicināt sieviešu 
un vīriešu līdztiesības principu, 
programmai InvestEU būtu jādod 
ieguldījums Savienības rīcībpolitikas 
īstenošanā dzimumu līdztiesības, sieviešu 
iespēju veicināšanas un pilnvērtīgu 
iespēju sievietēm nodrošināšanas jomā. Jo 
īpaši ņemot ekonomiskā satricinājuma 
intensitāti pēc Covid-19 krīzes, attiecībā 
uz kuru tiek prognozēts, ka tas nesamērīgi 
ietekmēs sievietes, arī darbvietu zuduma 
un neapmaksātas aprūpes sloga ziņā, 
programmai InvestEU būtu jāpiemēro 
integrētas pieejas dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai princips un budžeta 
plānošanā jāievēro dzimumu līdztiesības 
princips saskaņā ar 2020. gada 5. marta 
dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–
2025. gadam. Šie izdevumi būtu pienācīgi 
jāuzrauga, ievērojot integrētas pieejas 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 
principus, izmantojot rādītājus un vācot 
pēc dzimuma sadalītus datus, lai precīzi 
novērtētu programmas ietekmi uz 
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dzimumu līdztiesību uzraudzības, 
ziņošanas un izvērtēšanas satvarā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai veicinātu ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, investīcijas un 
nodarbinātību un tādējādi sniegtu 
ieguldījumu uzlabotā labklājībā, taisnīgākā 
ienākumu sadalē un lielākā ekonomiskajā, 
sociālajā un teritoriālajā kohēzijā 
Savienībā, fondam InvestEU būtu 
jāatbalsta investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, tostarp kultūras 
mantojumā. Fonda InvestEU finansētiem 
projektiem būtu jāatbilst Savienības vides 
un sociālajiem standartiem, tostarp darba 
tiesību standartiem. Ar fonda InvestEU 
starpniecību veiktajām intervencēm būtu 
jāpapildina ar dotācijām sniegtais 
Savienības atbalsts.

(7) Lai veicinātu ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, investīcijas un 
nodarbinātību un tādējādi sniegtu 
ieguldījumu uzlabotā labklājībā, taisnīgākā 
ienākumu sadalē un lielākā ekonomiskajā, 
sociālajā un teritoriālajā kohēzijā 
Savienībā, fondam InvestEU būtu 
jāatbalsta investīcijas materiālos un 
nemateriālos aktīvos, tostarp kultūras 
mantojumā un dzimumu līdztiesībā. 
Saskaņā ar EIGE 2017. gada pētījumu, 
uzlabojot dzimumu līdztiesību līdz 
2050. gadam tiktu radīti līdz 
10,5 miljoniem papildu darbvietu un ES 
nodarbinātības līmenis sasniegtu gandrīz 
80 %. Tāpēc fonda InvestEU finansētiem 
projektiem būtu jāatbilst Savienības vides 
un sociālajiem standartiem, tostarp darba 
tiesību standartiem, un jāveicina dzimumu 
līdztiesība. Ar fonda InvestEU starpniecību 
veiktajām intervencēm būtu jāpapildina ar 
dotācijām sniegtais Savienības atbalsts.

Grozījums Nr. 4

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 

(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 
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noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga. Programmai InvestEU 
būtu jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības 
mērķu citu dimensiju īstenošana.

noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga. Programmai InvestEU 
būtu jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības 
mērķu citu dimensiju īstenošana, 
piemēram, dzimumu līdztiesība.

__________________ __________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Grozījums Nr. 5

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 
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.

(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, 
cita starpā uz dzimumu līdztiesību, darba 
tirgus segregāciju, vienlīdzīgām iespējām 
un attieksmi darbā. 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. 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 neatbilst klimata un citu 
vides mērķu sasniegšanai un neatbilst 
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kritērijiem, kuri noteikti ES taksonomijā, 
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. Klimata pārmaiņas 
un vides degradācija nesamērīgi skar 
sievietes, taču sievietes nav pietiekami 
pārstāvētas ar klimata pārmaiņu 
mazināšanas rīcībpolitiku saistīto lēmumu 
pieņemšanā. Ir jānodrošina, ka sievietes 
un citas neaizsargātas grupas ir iekļautas 
visos lēmumu pieņemšanas līmeņos valsts 
un ES līmenī.

Grozījums Nr. 6

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, 

(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, 
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kas gūta, izmantojot programmas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros ieviestos 
finanšu instrumentus, piemēram, InnovFin 
— ES finansējums novatoriem, lai 
veicinātu un paātrinātu inovatīvu 
uzņēmumu piekļuvi finansējumam.

kas gūta, izmantojot programmas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros ieviestos 
finanšu instrumentus, piemēram, InnovFin 
— ES finansējums novatoriem, lai 
veicinātu un paātrinātu inovatīvu 
uzņēmumu piekļuvi finansējumam. Labāks 
dzimumu līdzsvars jaunuzņēmumu un 
inovācijas finansēšanā palīdzēs izmantot 
lielākos talantus un labākās idejas. 
Sievietes pārvalda mazāk nekā 1 % riska 
kapitāla fondu, un sieviešu proporcija 
jaunuzņēmumus veidojošo uzņēmēju vidū 
ir ievērojami zemāka par vidējo rādītāju 
visos uzņēmējdarbības veidos.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Steidzami ir vajadzīgi ievērojami 
centieni veikt investīcijas digitālā pārveidē 
un veicināt to, kā arī sadalīt tās sniegtos 
ieguvumus visiem Savienības 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Spēcīgs 
digitālā vienotā tirgus stratēģijas politiskais 
satvars tagad būtu jāpapildina ar vienlīdz 
vērienīgām investīcijām, tostarp mākslīgajā 
intelektā, rīkojoties saskaņā ar programmu 
“Digitālā Eiropa”.

(20) Steidzami ir vajadzīgi ievērojami 
centieni veikt investīcijas digitālā pārveidē 
un veicināt to, pienācīgu uzmanību veltot 
digitālajai plaisai starp dzimumiem, kā arī 
sadalīt digitālās pārveides sniegtos 
ieguvumus visiem Savienības 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Spēcīgs 
digitālā vienotā tirgus stratēģijas politiskais 
satvars tagad būtu jāpapildina ar vienlīdz 
vērienīgām investīcijām, tostarp mākslīgajā 
intelektā, rīkojoties saskaņā ar programmu 
“Digitālā Eiropa”.

Grozījums Nr. 8

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 

(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 



AD\1213154LV.docx 9/22 PE655.872v01-00

LV

ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 14. 
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.

ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 
14. 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 
iekļaušanā 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, kā arī 
uzņēmējdarbības izglītībā, cita starpā 
reģionos, kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas 
ekonomikas un kurus ir ietekmējusi 
strukturālā pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku, un lai veicinātu 
nodarbinātības iespējas nozarēs, kam ir 
izšķirīga nozīme saistībā ar digitālo 
nākotni. Tas būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
projektus, kas rada pozitīvu sociālo 
ietekmi, cita starpā veicinot paaudžu 
saprašanos, un tam būtu jāveicina sociālā 
iekļaušana, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
attiecībā uz mazkvalificētiem darba 
ņēmējiem un ilgtermiņa bezdarbniekiem, 
un nepietiekami nodarbinātām personām, 
un lai veicinātu dzimumu līdztiesību, 
pievēršoties darba tirgus segregācijai, 
mazinot no dzimuma atkarīgās atšķirības 
nodarbinātības, atalgojuma un pensiju 
ziņā, veicinot darba un privātās dzīves 
līdzsvaru, vienlīdzīgas iespējas un 
attieksmi darbavietā, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālos 
mājokļus, bezpajumtniecības risināšanu, 
digitālo iekļautību, kopienu attīstību un 
jauniešu, kā arī neaizsargātu cilvēku, 
tostarp trešo valstu valstspiederīgo, lomu 
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un vietu sabiedrībā. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nākamajā desmitgadē radītu 
pretsvaru sabiedrības lielo pārmaiņu 
negatīvai ietekmei Savienībā un darba 
tirgū, ir jāveic investīcijas cilvēkkapitālā, 
sociālajā infrastruktūrā, mikrofinansēšanā, 
ētiskās un sociālās uzņēmējdarbības 
finansēšanā un jaunos sociālās ekonomikas 
darījumdarbības modeļos, tostarp sociālās 
ietekmes investīcijās un sociālo rezultātu 
līguma slēgšanā. Programmai InvestEU 
būtu jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus 
ekosistēma nolūkā palielināt finansējuma 
nodrošinājumu mikrouzņēmumiem, 
sociālajiem uzņēmumiem un sociālās 
solidaritātes iestādēm un to piekļuvi 
finansējumam, lai apmierinātu 
pieprasījumu tiem, kam tas ir vajadzīgs 
visvairāk. Augsta līmeņa darba grupas par 
investēšanu sociālajā infrastruktūrā Eiropā 
2018. gada janvāra ziņojumā Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe attiecībā uz laikposmu no 
2018. līdz 2030. gadam ir konstatēta 
vismaz 1,5 trilj. EUR nepietiekamība 
kopējās investīcijās sociālajā infrastruktūrā 
un pakalpojumos, tostarp izglītības, 
apmācības, veselības aprūpes un mājokļu 
jomā. Tam ir nepieciešams atbalsts, tostarp 
Savienības līmenī. Tāpēc, lai atbalstītu 
sociālā tirgus vērtības ķēdes attīstību un 
noturīgāku Savienību, būtu jāizmanto 
publiskā, komerciālā un labdarības kapitāla 
kopīgais spēks, kā arī atbalsts no fondiem 
un alternatīviem finansējuma sniedzējiem, 
piemēram, ētiskiem, sociāliem un 
ilgtspējīgiem tirgus dalībniekiem.

(23) Lai nākamajā desmitgadē radītu 
pretsvaru sabiedrības lielo pārmaiņu 
negatīvai ietekmei Savienībā un darba 
tirgū, ir jāveic investīcijas cilvēkkapitālā, 
sociālajā infrastruktūrā, mikrofinansēšanā, 
ētiskās un sociālās uzņēmējdarbības 
finansēšanā un jaunos sociālās ekonomikas 
darījumdarbības modeļos, tostarp sociālās 
ietekmes investīcijās un sociālo rezultātu 
līguma slēgšanā. Programmai InvestEU 
būtu jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus 
ekosistēma nolūkā palielināt finansējuma 
nodrošinājumu mikrouzņēmumiem, 
sociālajiem uzņēmumiem un sociālās 
solidaritātes iestādēm un to piekļuvi 
finansējumam, lai apmierinātu 
pieprasījumu tiem, kam tas ir vajadzīgs 
visvairāk. Augsta līmeņa darba grupas par 
investēšanu sociālajā infrastruktūrā Eiropā 
2018. gada janvāra ziņojumā “Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe” attiecībā uz laikposmu no 2018. 
līdz 2030. gadam ir konstatēta vismaz 
1,5 trilj. EUR nepietiekamība kopējās 
investīcijās sociālajā infrastruktūrā un 
pakalpojumos, tostarp izglītības, 
apmācības, veselības aprūpes un mājokļu 
jomā. Tam ir nepieciešams atbalsts, tostarp 
Savienības līmenī. Tāpēc, lai atbalstītu 
sociālā tirgus vērtības ķēdes attīstību un 
noturīgāku Savienību, būtu jāizmanto 
publiskā, komerciālā un labdarības kapitāla 
kopīgais spēks, kā arī atbalsts no fondiem 
un alternatīviem finansējuma sniedzējiem, 
piemēram, ētiskiem, sociāliem un 
ilgtspējīgiem tirgus dalībniekiem. 
Sociālajai inovācijai un sociālajai 
ekonomikai vajadzētu būt nozīmīgam 
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faktoram šajā procesā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Covid-19 pandēmijas 
uzliesmojums ir parādījis, ka neformālā 
un formālā aprūpe, arī (bet ne tikai) 
bērnu aprūpe, cilvēku ar invaliditāti un 
vecu cilvēku aprūpe, ir vērtīgs 
sabiedriskais labums, taču tāds, kas 
būtiski ietekmē ģimenes un nesamērīgi 
skar sievietes. Lai veicinātu darba un 
privātās dzīves līdzsvaru un lai sekmētu 
sieviešu dalību darba tirgū, kā arī 
ekonomiku plašākā nozīmē, ar 
programmu InvestEU būtu jāatbalsta 
aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstīšana un jāapkopo un jāveicina 
inovatīvas metodes aprūpes 
nodrošināšanai, vēršot uz tām valsts 
iestāžu un ES uzmanību.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Atbalsts neaizsargātām personām 
un šādu personu integrācija var dot 
ekonomisku, sabiedrisku un personisku 
labumu Savienībai un dalībvalstīm. Ar 
Covid-19 saistīto pārvietošanās 
ierobežojumu laikā visā Savienībā tika 
konstatēts vardarbības ģimenē 
pieaugums. Lai cīnītos ar vardarbības 
ģimenē sērgu un vardarbības ietekmi uz 
sievietēm un vīriešiem Eiropas Savienībā 
n dalībvalstīs, ar programmu InvestEU 
būtu jāatbalsta nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība, arī patversmes 
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un vardarbībā cietušajiem domātie 
palīdzības tālruņa pakalpojumi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju un 
paziņojumu “Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai”. Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
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. Šajā saistībā īpašs 
uzsvars būtu jāliek uz atbalstu MVU, 
sevišķu uzmanību veltot sieviešu vadītiem 
MVU, kas bieži saskaras ar unikālām 
problēmām attiecībā uz vajadzīgā 
finansējuma saņemšanu no finansēšanas 
mehānismiem un iestādēm un kam 
atveseļošanas posmā vajadzēs nozīmīgu 
atbalstu. 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, dzimumu 
līdztiesības 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.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
41. apsvērums
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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 
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.

(41) Fondam InvestEU būtu jānodrošina 
pārvaldes struktūra, kuras funkcijām 
vajadzētu būt samērīgām ar tās vienīgo 
uzdevumu — nodrošināt ES garantijas 
pareizu izmantošanu atbilstoši 
nepieciešamībai nodrošināt investīciju 
lēmumu politisko neatkarību. Šajā 
pārvaldes struktūrā būtu jāietilpst 
konsultatīvajai padomei, valdei un pilnībā 
neatkarīgai Investīciju komitejai. Pārvaldes 
struktūras sastāvā kopumā, kā arī katras 
komitejas sastāvā būtu jācenšas panākt 
dzimumu līdzsvaru, nepietiekami 
pārstāvētajam dzimumam veidojot vismaz 
40 %. Pārvaldes struktūrai nebūtu 
jāietekmē vai jātraucē EIB grupas vai citu 
īstenošanas partneru lēmumu pieņemšana 
un nebūtu jāaizstāj to attiecīgās vadības 
struktūras.

Grozījums Nr. 14

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 
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 

(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, dzimumu 
līdzsvaru un dažādošanu, piesaistītu 
privātos ieguldītājus un nodrošinātu 
pietiekamu riska 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 
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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.

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.

Grozījums Nr. 15

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 

(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 
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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.

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. Pārskatot 
kritērijus, būtu jo īpaši jānovērš sieviešu 
inovatīvo projektu un uzņēmumu 
nepietiekamā finansēšana.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sociālo noturību, iekļautību un 
inovāciju Savienībā;

c) sociālo noturību, sieviešu un 
vīriešu līdztiesību darba tirgū, iekļautību 
un inovāciju Savienībā un dzimumu 
līdztiesību;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas InvestEU konkrētie 
mērķi ir šādi:

2. Programmas InvestEU konkrētie 
mērķi, pienācīgu uzmanību pievēršot 
sieviešu un vīriešu līdztiesības principam 
un veicināšanai, ir šādi:

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pētniecības, inovācijas un 
digitalizācijas politikas logu, kas ietver 
pētniecības, produktu izstrādes un 

b) pētniecības, inovācijas un 
digitalizācijas politikas logu, kas ietver 
pētniecības, produktu izstrādes un 
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inovācijas darbības, tehnoloģiju un 
pētniecības rezultātu tālāknodošanu tirgum, 
lai atbalstītu tirgus veicinātāju un 
uzņēmumu sadarbību, inovatīvu risinājumu 
demonstrēšanu un ieviešanu un atbalstu 
inovatīvu uzņēmumu izaugsmei, kā arī 
Savienības rūpniecības digitalizāciju;

inovācijas darbības, tehnoloģiju un 
pētniecības rezultātu tālāknodošanu tirgum, 
lai atbalstītu tirgus veicinātāju un 
uzņēmumu sadarbību, inovatīvu risinājumu 
demonstrēšanu un ieviešanu un atbalstu 
inovatīvu uzņēmumu izaugsmei, kā arī 
Savienības rūpniecības digitalizāciju, 
pienācīgu uzmanību pievēršot digitālajai 
plaisas starp dzimumiem;

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) MVU politikas logu, kas ietver 
piekļuvi finansējumam un tā pieejamību 
galvenokārt MVU, tostarp inovatīviem 
MVU un MVU, kas darbojas kultūras un 
radošajās nozarēs, kā arī maziem 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu;

c) MVU politikas logu, kas ietver 
piekļuvi finansējumam un tā pieejamību 
galvenokārt MVU, pienācīgu uzmanību 
pievēršot sieviešu vadītiem MVU, tostarp 
inovatīviem MVU un MVU, kas darbojas 
kultūras un radošajās nozarēs, kā arī 
maziem uzņēmumiem ar vidēji lielu 
kapitālu;

Grozījums Nr. 20

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 

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 
politikas logu, kas ietver mikrofinansēšanu, 
sociālo uzņēmumu finansēšanu, sociālo 
ekonomiku un pasākumus nolūkā veicināt 
un integrēt dzimumu līdztiesību un 
sieviešu vienlīdzīgu dalību ekonomikā un 
arī sabiedrībā, jo īpaši attiecībā uz 
darbvietu radīšanu, lai mazinātu plaisu 
starp dzimumiem aprūpes jomā, ar ESF+, 
ERAF, InvestEU un ELFLA palīdzību 
uzlabojot iespējas saņemt kvalitatīvus 
aprūpes pakalpojumus un to pieejamību 
cenas ziņā, prasmes, izglītību, apmācību 
un saistītos pasākumus, uzņēmējdarbību, 
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valstspiederīgo, integrāciju; sociālo infrastruktūru, arī veselības un 
izglītības infrastruktūru un sociālos un 
studentu mājokļus, bērnu aprūpi, sociālo 
inovāciju, veselību, ilgtermiņa aprūpi un 
bērnu aprūpi, jo īpaši attiecībā uz 
vientuļajiem vecākiem, cilvēku ar 
invaliditāti aprūpi, iekļaušanu un 
pieejamību, darba un privātās dzīves 
līdzsvara pasākumus, kultūras un radošās 
darbības ar sociālu mērķi, paaudžu 
saprašanās veicināšanu, atbalstu 
neaizsargātiem cilvēkiem un neaizsargāto 
cilvēku, tostarp cilvēku ar invaliditāti, 
vientuļo vecāku, personu ar nelabvēlīgu 
sociālekonomisko statusu, sieviešu, ar 
dzimumu saistītas vardarbības upuru / to 
pārcietušo personu, LGBTI, etnisko 
minoritāšu, romu un trešo valstu 
valstspiederīgo, integrāciju, kā arī 
patversmes un palīdzības tālruņa 
pakalpojumus, kas domāti vardarbībā 
cietušajiem, īpašu uzmanību pievēršot 
lauku, kalnu, tālākajiem un vismazāk 
attīstītajiem reģioniem;

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) 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) 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; šai 
kritiskajai infrastruktūrai būtu jāpiemēro 
integrēta pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai, un būtu jānodrošina, ka, 
ieviešot šo infrastruktūru, netiek pieļauti 
nekādi aizspriedumi;
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Grozījums Nr. 22

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 
kritiskās nozarēs, galasaņēmējus 
nekontrolē trešā valsts vai trešo valstu 
subjekti, un to izpildvadība atrodas 
Savienībā ar mērķi aizsargāt Savienības un 
tās dalībvalstu drošību.

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

Grozījums Nr. 23

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, 
cita starpā — negatīva ietekme uz sieviešu 
un vīriešu līdztiesību darba tirgū. Ja 
minētajām darbībām ir šāda ietekme, 
piemēro pārbaudes klimata, vides, 
līdztiesības un sociālās ilgtspējas jomā, lai 
līdz minimumam samazinātu negatīvo 
ietekmi un maksimāli palielinātu 
ieguvumus klimata, vides, dzimumu 
līdztiesības 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 
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jāveic, tas iesniedz pamatojumu Investīciju 
komitejai.

Grozījums Nr. 24

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 darba 
tirgū, konkrētu teritoriju vai iedzīvotāju 
sociālo iekļaušanu un ekonomikas attīstību 
teritorijās un nozarēs, kuras skar 
strukturālas problēmas, piemēram, 
nepieciešamība dekarbonizēt ekonomiku;

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) apzināt projektus, kas nav saderīgi 
ar dzimumu līdztiesības veicināšanu un 
integrētas pieejas dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai un dzimumu līdztiesības 
ievērošanas budžeta plānošanā 
principiem;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbilst dzimumu līdztiesības, 
dzimumu līdztiesības principa ievērošanas 
budžeta plānošanā un integrētas pieejas 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 
pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 27
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Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Konsultatīvā padome nodrošina 
minimālo dzimumu līdzsvaru, 
nepietiekami pārstāvētajam dzimumam 
atvēlot vismaz 40 %, un tās sastāvā ir:

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmai InvestEU izveido 
valdi. Tajā ir četri Komisijas pārstāvji, trīs 
EIB grupas pārstāvji un divi citu 
īstenošanas partneru, kas nav EIB grupa, 
pārstāvji un viens eksperts, kuru par locekli 
bez balsstiesībām ir iecēlis Eiropas 
Parlaments. Eksperts, kuru Eiropas 
Parlaments ir iecēlis par locekli bez 
balsstiesībām, neprasa un nepieņem 
norādījumus ne no Savienības iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām, ne no 
dalībvalstu valdībām, ne arī no citām 
publiskā vai privātā sektora struktūrām un 
darbojas pilnīgi neatkarīgi. Savus 
pienākumus šis eksperts pilda objektīvi un 
fonda InvestEU interesēs.

1. Programmai InvestEU izveido 
valdi. Tajā ir četri Komisijas pārstāvji, trīs 
EIB grupas pārstāvji un divi citu 
īstenošanas partneru, kas nav EIB grupa, 
pārstāvji, un viens eksperts, kuru par 
locekli bez balsstiesībām ir iecēlis Eiropas 
Parlaments, un kopējā valdes sastāvā tiek 
nodrošināts dzimumu līdzsvars. Eksperts, 
kuru Eiropas Parlaments ir iecēlis par 
locekli bez balsstiesībām, neprasa un 
nepieņem norādījumus ne no Savienības 
iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aģentūrām, ne no dalībvalstu valdībām, ne 
arī no citām publiskā vai privātā sektora 
struktūrām un darbojas pilnīgi neatkarīgi. 
Savus pienākumus šis eksperts pilda 
objektīvi un fonda InvestEU interesēs.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic pārbaudi, lai 
pārliecinātos, vai īstenošanas partneru, kas 
nav EIB, ierosinātās finansēšanas un 
investīciju darbības atbilst Savienības 
tiesību aktiem un politikai.

1. Komisija veic pārbaudi, lai 
pārliecinātos, vai īstenošanas partneru, kas 
nav EIB, ierosinātās finansēšanas un 
investīciju darbības atbilst Savienības 
tiesību aktiem un politikai, arī dzimumu 
līdztiesības principam.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 3. daļa – i apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) lai nodrošinātu dzimumu 
līdzsvaru, Investīciju komitejai būtu 
jāapņemas pieņemt stratēģijas un 
procedūras dzimumu līdzsvara 
nodrošināšanai komitejā.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas III pielikumā ir noteikti 
rādītāji, ar kuriem ziņo par programmas 
virzību ceļā uz 3. pantā izklāstīto vispārīgo 
un konkrēto mērķu sasniegšanu.

1. Regulas III pielikumā ir noteikti 
rādītāji, ar kuriem ziņo par programmas 
virzību ceļā uz 3. pantā izklāstīto vispārīgo 
un konkrēto mērķu sasniegšanu. Tiem būtu 
jāatspoguļo dzimumsensitīvi dati, un tie 
būtu jāizstrādā dzimumsensitīvā veidā, lai 
tos, kad iespējams, iekļautu ietekmes uz 
dzimumu līdztiesību novērtējumos. 
Tādējādi uzraudzība arī dos trūkstošos 
datus par feminizētām nozarēm un 
pievērsīsies jautājumam par vienlīdzīgām 
iespējām un vienlīdzīgu attieksmi pret 
sievietēm un vīriešiem darba tirgū.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
II pielikums – 12. punkts – d apakšpunkts - iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) veselības un ilgtermiņa aprūpe, 
tostarp klīnikas, slimnīcas, primārā 
veselības aprūpe, aprūpe mājās un kopienā 
balstīti aprūpes pakalpojumi;

iii) veselības, bērnu un ilgtermiņa 
aprūpe, tostarp valsts un privātie dienas 
aprūpes centri, klīnikas, slimnīcas, primārā 
veselības aprūpe, aprūpe mājās un kopienā 
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balstīti aprūpes pakalpojumi;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
II pielikums – 12. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) pasākumi dzimumu līdztiesības 
veicināšanai;

g) pasākumi dzimumu līdztiesības, arī 
sieviešu dalības darba tirgū, veicināšanai;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
II pielikums – 12. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) neaizsargātu cilvēku, jo īpaši trešo 
valstu valstspiederīgo integrācija;

h) neaizsargātu cilvēku, tostarp 
cilvēku ar invaliditāti, LGBTI+ un trešo 
valstu valstspiederīgo integrācija;


