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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju un Ekonomikas un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas aplēses, kuras 
atvasinātas no uzņēmumu datiem, liecina 
par to, ka Covid-19 pandēmijas rezultātā 
pašu kapitāla atjaunošanas vajadzības 
reģionā 2020. gadā varētu būt aptuveni 
EUR 720 miljardi. Šī summa varētu būt vēl 
lielāka, ja pārvietošanās ierobežojumus 
nāktos paturēt spēkā ilgāk, nekā paredzēts 
pašlaik, vai ja tie būtu jāpiemēro no jauna 
sakarā ar slimības atkārtotu uzliesmojumu. 
Šo kapitāla nepietiekamības problēmu 
atstāšana bez ievērības var novest pie 
mazāku ieguldījumu un augstāku bezdarba 
perioda ieilgšanas. Kapitāla 
nepietiekamības ietekme dažādās nozarēs 
un dalībvalstīs būs nevienmērīga, kas 
novedīs pie novirzēm vienotajā tirgū. 
Situāciju vēl sarežģītāku padara apstāklis, 
ka ievērojami atšķiras dalībvalstu spēja 
sniegt valsts atbalstu.

(1) Komisijas aplēses, kuras 
atvasinātas no uzņēmumu datiem, liecina 
par to, ka Covid-19 pandēmijas rezultātā 
pašu kapitāla atjaunošanas vajadzības 
reģionā 2020. gadā varētu būt aptuveni 
EUR 720 miljardi. Šī summa varētu būt vēl 
lielāka, ja pārvietošanās ierobežojumus 
nāktos paturēt spēkā ilgāk, nekā paredzēts 
pašlaik, vai ja tie būtu jāpiemēro no jauna 
sakarā ar slimības atkārtotu uzliesmojumu. 
Šo kapitāla nepietiekamības problēmu 
atstāšana bez ievērības var novest pie 
mazāku ieguldījumu perioda ieilgšanas, 
augstāka bezdarba un radīt ievērojamu 
ietekmi uz Savienības konkurētspēju. Tas 
īpaši nelabvēlīgi ietekmētu Savienības 
rūpniecisko kapacitāti, negatīvi ietekmētu 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), 
kuri ir Eiropas rūpniecības pamats, un 
samazinātu investīcijas pētniecībā un 
inovācijā, kas novestu pie tehnoloģiskās 
lejupslīdes un tehnoloģiskās izcilības 
zuduma globālajā konkurencē. Turklāt 
MVU, tostarp mikrouzņēmumu, 
pārstāvība pārsniedz vidējo rādītāju 
nozarēs, kuras īpaši smagi skārusi krīze, 
un tas var ievērojami mazināt to spēju 
īstenot nepieciešamo zaļo un digitālo 
pārkārtošanos. Kapitāla nepietiekamības 
ietekme dažādās nozarēs un dalībvalstīs 
būs nevienmērīga, kas novedīs pie 
novirzēm un nevienlīdzības starp 
reģioniem un iekšējā tirgū. Situāciju vēl 
sarežģītāku padara apstāklis, ka ievērojami 
atšķiras dalībvalstu spēja sniegt valsts 
atbalstu. Maksātspējas atbalsta 
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instrumenta (SSI) resursu pārdalei būtu 
taisnīgi jāatspoguļo minētie jautājumi, 
sniedzot pienācīgu finansiālo atbalstu un 
izvairoties no negatīvas 
sociālekonomiskās ietekmes uz nozarēm 
un darba ņēmējiem, kā arī no jebkādas 
negatīvas ietekmes uz iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Covid-19 pandēmija būtiski, 
pēkšņi un neparedzēti ir ietekmējusi 
Savienības ekonomiku, kas savukārt 
ievērojami apgrūtinājis Savienības spēju 
panākt progresu politikas prioritāšu 
īstenošanā, jo īpaši attiecībā uz Eiropas 
zaļo kursu un saistītajiem mērķiem, 
tādiem kā klimata mērķuzdevumi, 
enerģētikas infrastruktūras attīstība, 
ūdeņraža stratēģija, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģija, MVU 
stratēģija ilgtspējīgai un digitālai Eiropai, 
jaunā industriālā stratēģija zaļai un 
digitālai Eiropai un atvērtas stratēģiskās 
autonomijas nodrošināšana 
konkurētspējīgai, dinamiskai un 
ilgtspējīgai Savienības ekonomikai. 
Maksātspējas atbalsta instrumenta mērķis 
ir kļūt par vitāli svarīgu instrumentu, ar 
ko nodrošinātu, ka progresu virzībā uz šo 
politikas mērķu sasniegšanu var saglabāt 
vai paātrināt.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Covid-19 krīzes graujošā 
ekonomiskā un sociālā ietekme uz iekšējo 
tirgu, privātās investēšanas spēju un 
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nodarbinātību var apdraudēt Savienības 
un dalībvalstu kopīgos centienus virzībā 
uz 2030. gada enerģētikas un klimata 
mērķu sasniegšanu un ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti. 
Maksātspējas atbalsta instrumentam būtu 
jāpalīdz novērst šāda riska rašanos un arī 
jānodrošina virzība uz minēto mērķu 
sasniegšanu.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Maksātspējas atbalsta instrumenta 
galvenajam mērķim vajadzētu būt cik vien 
iespējams daudzu darbvietu saglabāšanai 
Eiropā, sniedzot mērķētu politikas 
atbalstu sabiedrībām visās dalībvalstīs, 
kas visādā ziņā ir dzīvotspējīgas 
ilgtermiņā, un ļaujot tām atjaunot spējas, 
stiprināt produktivitāti un inovāciju un 
paaugstināt nodarbinātību visā Savienībā. 
Nekāds atbalsts saskaņā ar maksātspējas 
atbalsta instrumentu nebūtu jāsniedz 
darbībām, kas neatbilst Savienības 
rīcībpolitikām.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
tajā piešķirto līdzekļu robežās būtu jāveic 
atveseļošanas un izturētspējas 
nostiprināšanas pasākumi Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros, lai novērstu Covid-
19 krīzes nepieredzēto ietekmi. Šādi 
papildu līdzekļi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu atbilstību [ESAI] regulā 

(2) Saskaņā ar regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
tajā piešķirto līdzekļu robežās būtu jāveic 
atveseļošanas un izturētspējas 
nostiprināšanas pasākumi Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros, lai novērstu Covid-
19 krīzes nepieredzēto ietekmi uz 
sabiedrībām. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš darbvietu un iztikas līdzekļu 
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noteiktajiem termiņiem. saglabāšanai, atbalstot MVU, kas 
nodrošina divas trešdaļas darbvietu 
Savienībā, kā arī jāsniedz atbalsts 
nozarēm un cilvēkiem, lai nodrošinātu, ka 
neviens netiek atstāts novārtā. Šādi 
papildu līdzekļi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu atbilstību [ESAI] regulā 
noteiktajiem termiņiem, vienlaikus 
saglabājot un paplašinot nodarbinātības 
iespējas, lai nepieļautu sociālo atstumtību, 
un tajā pašā laikā atbalstot tehnoloģisko 
progresu un radot tirgus iespējas 
sabiedrībām, kas līdz ar to radītu 
darbvietas un novērstu bezdarbu.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) ESIF ir īpaši sekmīgi mobilizējis 
gan privātos, gan publiskos ieguldījumus, 
kuru vērtība kopš 2020. gada jūnija 
pārsniegusi 500 miljardus EUR un no kā 
labumu guvuši aptuveni 1,4 miljoni MVU. 
Privātā sektora līdzdalība ieguldījumu 
mobilizēšanā pēc Covid-19 pandēmijas ir 
sevišķi svarīga, lai novērstu negatīvo 
ietekmi uz Savienības ekonomiku, un 
tādēļ ar maksātspējas atbalsta 
instrumentu galvenā uzmanība būtu 
jāpievērš privāto ieguldījumu 
piesaistīšanai.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām sekām, ko Savienībā 
izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, kuras ir saskārušās ar 
grūtībām pandēmijas izraisītās ekonomikas 

(3) Lai vērstos pret smagajām 
ekonomiskajām sekām, ko Savienībā 
izraisījusi Covid-19 pandēmija, 
sabiedrībām, jo īpaši MVU un sevišķi 
inovatīviem un uz tehnoloģijām balstītiem 
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krīzes dēļ un kuras nevar saņemt 
pietiekamu atbalstu no tirgus finansējuma 
vai dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
būtu steidzami jānodrošina maksātspējas 
atbalsta risinājums no maksātspējas 
atbalsta instrumenta, kurš būtu jāpievieno 
kā ESIF trešā klase.

mikrouzņēmumiem un ģimenes 
uzņēmumu struktūrām, kuras ir saskārušās 
ar grūtībām pandēmijas izraisītās 
ekonomikas krīzes dēļ un kuras nevar 
saņemt pietiekamu atbalstu no tirgus 
finansējuma vai dalībvalstu veiktajiem 
pasākumiem, būtu steidzami jānodrošina 
maksātspējas atbalsta risinājums no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, kurš 
būtu jāpievieno kā ESIF trešā klase.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Maksātspējas atbalsta instruments 
ir izstrādāts, lai pārvarētu Covid-19 
pandēmijas radīto ekonomisko ietekmi. 
Tas ir instruments, kas palīdz novērst 
dzīvotspējīgu sabiedrību bankrotu, un līdz 
ar to — instruments, kas palīdz novērst 
Savienības pilsoņu palikšanu bez darba. 
Instruments nav paredzēts, lai pagrieztu 
dalībvalstu ekonomiku kādā konkrētā 
virzienā. Visi pasākumi, kas veikti 
saskaņā ar maksātspējas atbalsta 
instrumentu, būtu jāvelta bezdarba līmeņa 
celšanās novēršanai.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, būtu 
jāveic uzņēmējdarbība un jādarbojas 
Savienībā, kas nozīmē to, ka to juridiskajai 
adresei vajadzētu būt dalībvalstī un tām 
vajadzētu darboties Savienībā tādā nozīmē, 
ka to būtiskās darbības saistībā ar 
darbiniekiem, ražošanu, pētniecību un 
izstrādi vai cita darījumdarbība notiek 

(4) Sabiedrībām, kuras atbalstīs no 
maksātspējas atbalsta instrumenta, no 
kurām lielākajai daļai vajadzētu būt 
MVU, būtu jāveic uzņēmējdarbība un 
jādarbojas Savienībā, kas nozīmē to, ka to 
juridiskajai adresei un rezidencei nodokļu 
vajadzībām vajadzētu būt dalībvalstī un 
tām vajadzētu darboties Savienībā tādā 
nozīmē, ka tās galvenokārt darbojas 
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Savienībā. Viņu darbībām vajadzētu būt 
vērstām uz šīs regulas mērķu atbalstīšanu. 
Tām jau 2019. gada beigās vajadzētu būt ar 
dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli un 
nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa. 
Atbalsts būtu jāorientē uz atbilstīgām 
sabiedrībām, kas darbojas tajās dalībvalstīs 
un nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-
19 krīze un / vai kurās ir ierobežotāka 
valsts maksātspējas atbalsta pieejamība.

saistībā ar darbiniekiem, ražošanu, 
pētniecību un izstrādi vai citu 
darījumdarbību Savienībā un ka tās nav 
kādas trešās valsts kontrolē. Tās 
nedrīkstētu būt daļa no grupas, kurai ir 
meitasuzņēmumi bez reālas saimnieciskās 
darbības valstī, kas iekļauta Savienības to 
jurisdikciju sarakstā, kuras 
nesadarbojas6a. Viņu darbībām vajadzētu 
būt vērstām uz šīs regulas mērķu 
atbalstīšanu. Tām jau 2019. gada beigās 
vajadzētu būt ar dzīvotspējīgu 
uzņēmējdarbības modeli, ietverot 
intelektuālo īpašumu vai spēcīgu 
pētniecības un izstrādes spēju, un tām 
nevajadzētu būt nonākušām grūtībās no 
valsts atbalsta regulējuma7 viedokļa, kā arī 
tās nedrīkstētu būt iesaistītas vai 
piedalīties nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanā, terorisma finansēšanā, 
nodokļu apiešanā, nodokļu krāpšanā vai 
nodokļu nemaksāšanā. Mikrouzņēmumu 
vai mazo uzņēmumu gadījumā tie no 
valsts atbalsta regulējuma viedokļa varētu 
būt nonākuši grūtībās jau 2019. gada 31. 
decembrī ar nosacījumu, ka uz tiem 
neattiecas kopīga maksātnespējas 
procedūra saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un ka tie nav saņēmuši glābšanas atbalstu 
vai pārstrukturēšanas atbalstu. Atbalsts 
saskaņā ar nosacījumiem būtu jāsniedz 
atbilstīgām sabiedrībām, kas darbojas tajās 
dalībvalstīs un nozarēs, kuras visvairāk 
skārusi Covid-19 krīze vai kurās ir 
visaugstākie bezdarba rādītāji, vai kurās ir 
ierobežotāka valsts maksātspējas atbalsta 
pieejamība, vienlaikus nodrošinot 
līdzsvarotu ģeogrāfisko sadalījumu 
Savienībā. Sabiedrībām būtu jāapņemas 
turpināt darbību un saglabāt savu 
darbaspēku Savienībā un attiecīgā 
gadījumā ieviest ierobežojumus attiecībā 
uz dividenžu maksājumiem, vadītāju 
atalgojumu un akciju atpirkšanas 
programmām, kā arī būtu jāievēro 
Savienības sociālie un vides standarti un 
tiesību akti. Turklāt, lai veicinātu 
labbūtību un ekonomikas atveseļošanu to 
attiecīgajā teritorijā un izvairītos no 
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turpmākiem iekšējā tirgus darbības 
traucējumiem, atbalstu saņemošajām 
sabiedrībām būtu jāapņemas turpināt 
darbību tajā pašā dalībvalstī un 
neparedzēt pārvietošanu uz citu 
dalībvalsti vai trešo valsti vismaz piešķirtā 
atbalsta saņemšanas laikā.

__________________ __________________
6a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020XG0
227(01)

7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

7 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Maksātspējas atbalsta instrumenta 
līdzekļu piešķiršanas kritērijos pirmām 
kārtām būtu jāņem vērā nevis veselības 
krīze, bet gan ekonomiskā ietekme, ko 
dažādās dalībvalstīs un nozarēs izraisījusi 
Covid-19 pandēmija. Tas būtu jāatspoguļo 
līdzekļu sadalē starp skartajām 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) MVU ir Savienības ekonomikas 
pamats, un tiem ir galvenā nozīme uz 
darbvietām balstītā ekonomikas 
atveseļošanā. Tomēr Covid-19 krīze jo 
īpaši ir skārusi MVU, un ap 90 % 
Savienības MVU ir ziņojuši par 
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ekonomisku ietekmi, sevišķi pakalpojumu 
nozarē, kā arī ražošanā, būvniecībā, 
tūrismā un kultūras un radošajās nozarēs. 
Maksātspējas atbalsta instruments ir daļa 
no Savienības stratēģiskās atveseļošanas 
politikas, kas vērsta uz cilvēku atgriešanos 
darbā iespējami drīzāk, jo īpaši sniedzot 
pienācīgu atbalstu MVU.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Saskaņā ar maksātspējas atbalsta 
instrumentu sniegtajam atbalstam 
vajadzētu būt vērstam uz Savienības tirgu 
efektivitātes un konkurētspējas 
saglabāšanu. Ar maksātspējas atbalsta 
instrumentu būtu jāizvairās no tā, ka 
sabiedrības, kurām ir spēcīgākas pozīcijas 
tirgū, varētu nostiprināt savu dominējošo 
stāvokli tirgū salīdzinājumā ar 
konkurentiem. Tādēļ Valdei būtu 
jānodrošina, ka maksātspējas atbalsta 
instruments novērš tirgus koncentrācijas 
veicināšanu.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Investīciju bankai (EIB) 
piešķirtais ES galvojums būtu jāpalielina 
par EUR 66 436 320 000, lai izveidotu 
ESIF trešo klasi – maksātspējas atbalsta 
klasi –, no kuras būtu jāsniedz 
maksātspējas atbalsts.

(5) Eiropas Investīciju bankai (EIB) 
piešķirtais ES galvojums būtu jāpalielina 
par EUR 66 436 320 000, lai izveidotu 
ESIF trešo klasi – maksātspējas atbalsta 
klasi –, no kuras būtu jāsniedz 
maksātspējas atbalsts. Saskaņā ar Eiropas 
Atveseļošanas instrumentu Savienība var 
tieši finansēt EIB, lai pēc iespējas īsākā 
termiņā darītu pieejamus līdzekļus 
maksātspējas atbalsta instrumenta mērķa 
sasniegšanai bez nepieciešamības šos 
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līdzekļus piesaistīt no finanšu tirgiem.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Sagaidāms, ka no maksātspējas 
atbalsta klases pieejamā ES galvojuma 
summa reālajā ekonomikā mobilizēs 
investīcijas līdz EUR 300 000 000 000 
apmērā.

(7) Sagaidāms, ka no maksātspējas 
atbalsta klases pieejamā ES galvojuma 
summa reālajā ekonomikā mobilizēs 
investīcijas līdz EUR 300 000 000 000 
apmērā. Maksātspējas atbalsta 
instrumentam būtu jāveicina ieguldījumi 
reālajā ekonomikā. Maksātspējas atbalsta 
klasei nebūtu jebkādā veidā vai ceļā īpaši 
jāveicina esošo parādu refinansēšana.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Atbalsta sniegšanas veidiem 
vajadzētu būt elastīgiem, ņemot vērā to, ka 
nepieciešami atšķirīgi risinājumi dažādās 
dalībvalstīs. Tajos citstarp būtu jāietver 
EIB grupas finansējums vai galvojums vai 
investīcijas esošos neatkarīgi pārvaldītos 
fondos vai īpašam nolūkam dibinātās 
sabiedrībās, kuras savukārt iegulda 
atbilstīgās sabiedrībās. Turklāt atbalstu 
varētu novirzīt, izmantojot jaunizveidotus 
neatkarīgi pārvaldītus fondus, tai skaitā 
pirmreizējas vienības, vai īpašam nolūkam 
dibinātās sabiedrības, kuras īpaši izveidotas 
Eiropas, reģiona vai valsts līmenī ar mērķi 
izmantot ES galvojumu nolūkā ieguldīt 
atbilstīgās sabiedrībās. ES galvojumu 
varētu arī izmantot tam, lai garantētu vai 
finansētu valsts attīstību veicinošu banku 
vai iestāžu iejaukšanos saskaņā ar valsts 
atbalsta noteikumiem kopā ar privātiem 
ieguldītājiem, atbalstot atbilstīgas 
sabiedrības. Būtu jāizvairās no 

(8) EIB un Komisijai sadarbībā ar 
dalībvalstīm būtu jāveic komunikācijas un 
tehniskās palīdzības darbības, kas 
mērķētas uz potenciālajiem maksātspējas 
atbalsta instrumenta labumguvējiem, 
tādiem kā attiecīgās sabiedrības, MVU un 
citi atbilstīgie rīcībspēki, lai atbalstītu 
maksātspējas atbalsta instrumenta 
līdzekļu visaptverošu sadali un apguvi. 
Nepieciešamās informācijas sniegšanā 
būtu aktīvi jāpiedalās un jāiesaistās arī 
Eiropas Investīciju konsultāciju centram 
(EIKC). Atbalsta sniegšanas veidiem 
vajadzētu būt elastīgiem, ņemot vērā to, ka 
nepieciešami atšķirīgi risinājumi dažādās 
dalībvalstīs. No atbalsta sniegšanas 
veidiem vajadzētu arī izslēgt izmaksas vai 
vismaz samazināt izmaksu ietekmi uz 
potenciālajiem maksātspējas atbalsta 
instrumenta labumguvējiem — jo īpaši 
mikrouzņēmumiem un MVU kopumā —, 
kuras tos atturētu vai liegtu tiem izmantot 
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nepamatotiem konkurences 
izkropļojumiem iekšējā tirgū.

maksātspējas atbalsta instrumentu. Tajos 
citstarp būtu jāietver EIB grupas 
finansējums vai galvojums vai investīcijas 
esošos neatkarīgi pārvaldītos fondos vai 
īpašam nolūkam dibinātās sabiedrībās, 
kuras savukārt iegulda atbilstīgās 
sabiedrībās. Turklāt atbalstu varētu 
novirzīt, izmantojot jaunizveidotus 
neatkarīgi pārvaldītus fondus, tai skaitā 
pirmreizējas vienības, vai īpašam nolūkam 
dibinātās sabiedrības, kuras īpaši izveidotas 
Eiropas, reģiona vai valsts līmenī ar mērķi 
izmantot ES galvojumu nolūkā ieguldīt 
atbilstīgās sabiedrībās. ES galvojumu 
varētu arī izmantot tam, lai garantētu vai 
finansētu valsts attīstību veicinošu banku 
vai iestāžu iejaukšanos saskaņā ar valsts 
atbalsta noteikumiem kopā ar privātiem 
ieguldītājiem, atbalstot atbilstīgas 
sabiedrības. Būtu jāizvairās no 
nepamatotiem konkurences 
izkropļojumiem iekšējā tirgū. 
Maksātspējas atbalsta instrumentam 
nevajadzētu padziļināt nedz pašreizējo 
nevienlīdzību starp dalībvalstīm, nedz arī 
vājināt vienoto tirgu. Vienu gadu pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā Komisijai būtu 
jāizvērtē, vai maksātspējas atbalsta 
instrumenta vispārējā struktūra ir 
piemērota, lai sasniegtu tā galveno mērķi, 
proti, sniegt savlaicīgu maksātspējas 
atbalstu grūtībās nonākušām atbilstīgām 
sabiedrībām.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) No kapitāla fondiem, īpašam 
nolūkam dibinātām sabiedrībām, 
investīciju platformām un valsts attīstību 
veicinošām bankām un iestādēm būtu 
jānodrošina kapitāls vai kvazikapitāls 
(piemēram, hibrīdparāds, priekšrocību 
akcijas vai konvertējams kapitāls) 
atbilstīgām sabiedrībām, bet nebūtu 

(9) No kapitāla fondiem, īpašam 
nolūkam dibinātām sabiedrībām, 
investīciju platformām un valsts attīstību 
veicinošām bankām un iestādēm būtu 
jānodrošina kapitāls vai kvazikapitāls 
(piemēram, hibrīdparāds, priekšrocību 
akcijas, konvertējams kapitāls, 
subordinētie aizdevumi, atmaksājamie 
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jāatbalsta vienības, kuru mērķis ir 
izpirkšana (vai aizstājējkapitāls) nolūkā 
aktīvus izpārdot pa daļām.

avansi, ieguldījums kapitāla daļās bez 
balsstiesībām un citi instrumenti, kas ir 
īpaši piemēroti MVU maksātspējas 
atbalstam) atbilstīgām sabiedrībām, bet 
nebūtu jāatbalsta vienības, kuru mērķis ir 
izpirkšana (vai aizstājējkapitāls) nolūkā 
aktīvus izpārdot pa daļām. Komisijai būtu 
regulāri jāuzrauga un jākontrolē līdzekļu 
izlietojums un jāveic vajadzīgie pasākumi, 
lai iesaistītajiem dalībniekiem uzliktu 
sankcijas par līdzekļu ļaunprātīgu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Finansēšanas un investīciju 
operācijām būtu jāatbilst kritērijiem, kas 
noteikti Regulā (ES) 2020/852 
[Taksonomijas regula], tostarp principam 
“nenodarīt būtisku kaitējumu”, tās būtu 
jāsaskaņo ar pašreizējām Savienības 
politikas prioritātēm, piemēram, Eiropas 
zaļo kursu un Eiropas digitālās nākotnes 
veidošanas stratēģiju, jauno Eiropas 
industriālo stratēģiju, MVU stratēģiju 
ilgtspējīgai un digitālai Eiropai, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Eiropas Sociālo 
hartu (pārskatīto), Savienības tiesību 
aktiem enerģētikas un klimata jomā un 
EIB aizdevumu politiku, kā arī jāveicina 
2030. un 2050. gada klimata mērķu 
sasniegšana. Šīm operācijām būtu 
jāatbalsta kvalitatīvu un ilgtspējīgu 
darbvietu radīšana un saglabāšana un 
pārrobežu darbības Savienībā, kā arī ar 
zaļo un digitālo pārkārtošanos saistīto 
problēmu pārvarēšana, ar kurām saskaras 
MVU. Tām vajadzētu būt svarīgai lomai 
Covid-19 krīzes negatīvās ietekmes 
mazināšanā, radot iespējas sabiedrībām 
un MVU.
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Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Investīciju komitejai, tiklīdz 
komiteja būs izveidota, saskaņā ar regulu 
InvestEU būtu jāuzņemas atbildība par ES 
galvojuma piešķiršanu arī saskaņā ar šo 
regulu.

(14) Investīciju komitejai, tiklīdz 
komiteja būs izveidota, saskaņā ar regulu 
InvestEU būtu jāuzņemas atbildība par ES 
galvojuma piešķiršanu arī saskaņā ar šo 
regulu. Investīciju komitejai šie pasākumi 
būtu jānosaka ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm, šajā procesā aktīvi 
piedaloties arodbiedrībām, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
un tiem vajadzētu būt izšķirīgiem 
pēckrīzes atveseļošanas plānu īstenošanā. 
Investīciju komitejai maksātspējas 
atbalsta instrumenta līdzekļi būtu 
jāpārdala tā, lai nodrošinātu ģeogrāfisko 
līdzsvaru starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Investīciju komitejai pasākumi 
būtu jānosaka tā, lai veicinātu 
maksātspējas atbalsta instrumenta 
pievilcību potenciālajiem labumguvējiem, 
novēršot birokrātiju, pārmērīgas izmaksas 
un administratīvo slogu, no vienas puses, 
un nodrošinot pārredzamību un 
pārskatatbildību attiecībā uz maksātspējas 
atbalsta instrumenta mērķu sasniegšanu, 
no otras puses.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2015/1017
2. pants – 1. daļa – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) “sabiedrības” maksātspējas atbalsta 
klases nolūkos ir sabiedrības, projektu 
sabiedrības, publiskā un privātā sektora 
partnerības un citas juridiskas struktūras.”;

(9) “sabiedrības” maksātspējas atbalsta 
klases nolūkos ir sabiedrības, 
mikrouzņēmumi un MVU, projektu 
sabiedrības, publiskā un privātā sektora 
partnerības un citas juridiskas struktūras.”

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) 2015/1017
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tādu sabiedrību maksātspēju, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas Savienībā.”;

(c) tādu sabiedrību maksātspēju, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas un algo darbiniekus Savienībā un 
kas neatrodas trešās valsts kontrolē, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2015/1017
5. pants – 1. punkts – 3. daļa – 2.a ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“— atbalsts fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām un investīciju 
platformām vai citiem mehānismiem no 
maksātspējas atbalsta klases.”;

— atbalsts fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām un investīciju 
platformām vai citiem mehānismiem no 
maksātspējas atbalsta klases, jo īpaši 
projektiem, kuros iesaistīti MVU vai kuri 
tieši veicina 2030. un 2050. gada 
enerģētikas un klimata mērķu 
sasniegšanu vai saskaņā ar Taksonomijas 
regulu piemēro citus finansiāli 
labvēlīgākus noteikumus.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
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Regula (ES) 2015/1017
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Tomēr atbalstu no maksātspējas atbalsta 
klases piešķir tikai par labu sabiedrībām, 
kuras jau 2019. gada beigās nebija 
nonākušas grūtībās no valsts atbalsta 
noteikumu8 viedokļa, bet kuras kopš tā 
laika saskaras ar ievērojamu maksātspējas 
risku Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes 
dēļ;”;

Tomēr atbalstu no maksātspējas atbalsta 
klases piešķir tikai par labu sabiedrībām, 
kuras jau 2019. gada beigās nebija 
nonākušas grūtībās no valsts atbalsta 
noteikumu8 viedokļa, vai 
mikrouzņēmumiem vai maziem 
uzņēmumiem, kuri jau bija nonākuši 
grūtībās 2019. gada 31. decembrī, ja vien 
uz tiem neattiecas kopīga maksātnespējas 
procedūra saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un ja tie nav saņēmuši glābšanas atbalstu 
vai pārstrukturēšanas atbalstu, kā arī tie 
tiek uzskatīti par ekonomiski 
dzīvotspējīgiem ilgtermiņā, bet kuri kopš 
tā laika saskaras ar ievērojamu 
maksātspējas risku Covid-19 pandēmijas 
izraisītās krīzes dēļ. Par grūtībās 
nonākušu sabiedrību nav uzskatāma 
neviena jaunizveidota sabiedrība pirmos 
trīs gadus pēc darbības uzsākšanas 
attiecīgajā darbības jomā. Sabiedrības, 
kuras saņem atbalstu, apņemas turpināt 
darbību un saglabāt savu darbaspēku, kā 
arī nepārvietot darbvietas, kapitālu un 
ražošanas procesus uz trešo valsti, 
apņemas maksāt vienlīdzīgu darba 
samaksu vīriešiem un sievietēm par 
līdzvērtīgu darbu un attiecīgā gadījumā uz 
atbalsta saņemšanas termiņu un sešus 
mēnešus pēc tā apņemas ieviest 
ierobežojumus saistībā ar dividendēm, 
vadītāju atalgojumu un akciju 
atpirkšanas programmām. Atbalstu 
nepiešķir sabiedrībām, kuras iepriekšējo 
desmit gadu laikā ir notiesātas par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, 
terorisma finansēšanu, krāpšanu nodokļu 
jomā vai izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas vai kuras ir daļa no grupas, 
kam ir meitasuzņēmumi, kuri neveic reālu 
saimniecisko darbību valstī, kas iekļauta 
Savienības to jurisdikciju sarakstā, kuras 
nesadarbojas;
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__________________ __________________
8 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

8 Saskaņā ar definīciju 2. panta 18. punktā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

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

“(b) atbilst enerģētikas un klimata tiesību 
aktiem un 2030. un 2050. gada 
enerģētikas un klimata mērķiem, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāram, vides mērķiem 
saistībā ar klimata pārmaiņu mazināšanu 
un pielāgošanos tām, zaļās un digitālās 
pārkārtošanās mērķiem, tehnoloģiskās 
autonomijas, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes, ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas mērķiem, kā arī 
kvalitatīvu darbavietu radīšanas un 
inovācijas mērķiem”;

Pamatojums

(Šā grozījuma nolūks ir grozīt spēkā esošā tiesību akta noteikumu — 6. panta 1. punkta b) 
apakšpunktu, kas Komisijas priekšlikumā nebija minēts.)

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2015/1017
6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) regulas 6. panta 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
“(da) maksimāli palielina nodarbinātību 
Savienībā;”;

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2015/1017
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pirmo daļu, tikai sabiedrības, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas Savienībā, var saņemt atbalstu kā 
finansēšanas un investīciju operācijas no 
maksātspējas atbalsta klases.

Neskarot pirmo daļu, tikai sabiedrības, kas 
veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī un 
darbojas un algo personālu Savienībā, var 
saņemt atbalstu kā finansēšanas un 
investīciju operācijas no maksātspējas 
atbalsta klases.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Attiecīgās operācijas atbilst Savienības 
politikai, tai skaitā Eiropas zaļajam 
kursam9 un Eiropas digitālās nākotnes 
veidošanas stratēģijai10, kā arī atbalsta 
iekļaujošu un saskanīgu atveseļošanos pēc 
Covid-19 pandēmijas un palīdz sasniegt 
jebkuru no šādiem vispārējiem mērķiem:”;

“Attiecīgās operācijas atbilst Savienības 
politikai, jo īpaši Savienības 2030. gada 
enerģētikas un klimata mērķiem, kā arī 
klimata mērķuzdevumiem, kas noteikti 
[Regulā (ES)2020/XXX, ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru 
(“Eiropas Klimata akts”)], Eiropas 
sociālo tiesību pīlāram, Eiropas zaļajam 
kursam9, Eiropas digitālās nākotnes 
veidošanas stratēģijai10, jaunajai Eiropai 
industriālajai stratēģijai un MVU 
stratēģijai ilgtspējīgai un digitālai Eiropai, 
kā arī visās dalībvalstīs atbalsta iekļaujošu 
un saskanīgu atveseļošanos pēc Covid-19 
pandēmijas, īpašu uzmanību veltot 
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kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbvietu 
radīšanai un produktīvām investīcijām 
MVU, tostarp jaunuzņēmumos, un palīdz 
sasniegt jebkuru no šādiem vispārējiem 
mērķiem:”;

__________________ __________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām, jo īpaši 
mikrouzņēmumiem un MVU, kuras sociāli 
un ekonomiski visvairāk skārusi Covid-19 
pandēmija un kuras cenšas saglabāt vai, 
ja iespējams, palielināt savu darbinieku 
skaitu Savienībā, vienlaikus nodrošinot 
līdzsvarotu ģeogrāfisko sadalījumu 
dalībvalstīs un izvairoties no tirgus 
koncentrācijas;

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) nodrošina, ka lielākā daļa ESIF 
finansējuma no maksātspējas atbalsta 
klases tiek izmantota atbalstam tām 
atbilstīgajām sabiedrībām, jo īpaši 
mikrouzņēmumiem un MVU, dalībvalstīs 
un reģionos, kuros valsts maksātspējas 
atbalsta pieejamība ir ierobežotāka.
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Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) nodrošina, ka dalībvalstīm un 
sabiedrībām, jo īpaši MVU, tiek sniegta 
tehniskā palīdzība. Maksātspējas atbalsta 
instruments tiek popularizēts atbilstīgajām 
sabiedrībām un MVU, izmantojot 
pastāvošos ESIF ietvaros pieejamos 
instrumentus, tādus kā Eiropas Investīciju 
konsultāciju centrs (EIKC), īpašu 
uzmanību pievēršot MVU, kas varētu 
saskarties ar pārmērīgu administratīvo 
slogu.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) nodrošina, ka ESIF finansējums 
saskaņā ar maksātspējas atbalsta klasi 
tiek izmantots, lai atbalstītu atbilstīgās 
sabiedrības nolūkā veicināt klimata un 
enerģētikas mērķu sasniegšanu 
dalībvalstīs, kuras atbalsta 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu līdz 
2050. gadam, un atbilstīgās sabiedrības 
dalībvalstīs, kuras apņemas saglabāt vai 
radīt ilgtspējīgas un kvalitatīvas 
darbvietas savās Savienībā īstenoto 
darbību jomās.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
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Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) sabiedrības, kas reģistrētas valstīs, 
kuras iekļautas Savienības to jurisdikciju 
sarakstā, kas nesadarbojas nodokļu jomā, 
nav tiesīgas saņemt finansiālu atbalstu.

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES) 2015/1017
9. pants – 2.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pirms maksātspējas atbalsta instruments 
sāk darbību, Valde sniedz sīki izstrādātus 
norādījumus attiecībā uz metodiku, 
nozarēm un dalībvalstīm, kā attiecīgi 
minēts a) līdz cb) apakšpunktā. Saskaņā 
ar šo regulu uz atbalstu var pretendēt tikai 
tādas finanšu un investīciju operācijas, 
kas atbilst Savienības klimata mērķiem.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts
Regula (ES) 2015/1017
10. pants – 2. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgo instrumentu no maksātspējas 
atbalsta klases pielietošanas rezultāts ir 
kapitāla vai kvazikapitāla nodrošināšana 
3. panta c) punktā minētajām sabiedrībām. 
Hibrīdinstrumentus var izmantot saskaņā ar 
II pielikumu, ja šādi instrumenti atbilst 
klases mērķim.

Atbilstīgo instrumentu no maksātspējas 
atbalsta klases pielietošanas rezultāts ir 
kapitāla vai kvazikapitāla nodrošināšana 
3. panta c) punktā minētajām sabiedrībām. 
Hibrīdinstrumentus var izmantot saskaņā ar 
II pielikumu, ja šādi instrumenti atbilst 
klases mērķim un ja tie atbilst 
saskaņotajiem noteikumiem, ko piemēro 
attiecīgajās dalībvalstīs. Attiecībā uz 
finansējumu vai garantijām, ko sniedz 
iestādēm, ieguldījumu platformām, 
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īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām 
vai fondiem, kas ir dalībvalsts vairākuma 
īpašumā vai ko kontrolē dalībvalsts, 
saskaņā ar maksātspējas atbalsta klasi ir 
izmantojami tikai hibrīdkapitāla 
instrumenti, piemēram, priekšrocību 
akcijas, akcijas ar tiesībām uz peļņas daļu 
ieguldījumu kapitāla daļas bez 
balsstiesībām, kas nodrošina dalībvalsts 
pasīvu lomu. Attiecībā uz šo punktu Valde 
sniedz sīki izstrādātus norādījumus.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Regula (ES) 2015/1017
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starpnieki maksātspējas atbalsta klases 
ietvaros veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un 
darbojas Savienībā. Valde nosaka visas 
nepieciešamās prasības attiecībā uz 
starpnieku (fondu, īpašam nolūkam 
dibinātu sabiedrību un citu mehānismu) 
kontroli, ņemot vērā visus piemērojamos 
sabiedriskās kārtības vai drošības 
apsvērumus.

Starpnieki maksātspējas atbalsta klases 
ietvaros veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, 
tos nekontrolē trešā valsts un tie darbojas 
Savienībā. Valde nosaka visas 
nepieciešamās prasības attiecībā uz 
starpnieku (fondu, īpašam nolūkam 
dibinātu sabiedrību un citu mehānismu) 
kontroli, ņemot vērā Savienības 
ekonomisko interešu, sabiedriskās kārtības 
vai drošības apsvērumus.

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26. punkts
Regula (ES) 2015/1017
14.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summa līdz EUR 100 000 000 apmērā ir 
pieejama, lai segtu izmaksas, konsultāciju 
pakalpojumus un tehnisko un 
administratīvo palīdzību saistībā ar fondu, 
īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību, 
investīciju platformu un citu mehānismu 
izveidi un pārvaldību maksātspējas atbalsta 

Summa līdz EUR 100 000 000 apmērā ir 
pieejama, lai segtu izmaksas, konsultāciju 
pakalpojumus un tehnisko un 
administratīvo palīdzību saistībā ar fondu, 
īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību, 
investīciju platformu un citu mehānismu 
izveidi un pārvaldību maksātspējas atbalsta 
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klases vajadzībām, tai skaitā lai sniegtu 
14. panta 2. punkta i) apakšpunktā minēto 
atbalstu, un īpašu uzmanību pievēršot 
dalībvalstīm ar mazāk attīstītiem kapitāla 
tirgiem. Tehniskā palīdzība ir pieejama arī 
tam, lai atbalstītu no šīs klases finansēto 
zaļo un digitālo pārkārtošanos.

klases vajadzībām, tai skaitā lai sniegtu 
14. panta 2. punkta i) apakšpunktā minēto 
atbalstu. Īpašs uzsvars tiek likts uz 
tehniskās palīdzības sniegšanu MVU. 
Tehniskā palīdzība ir orientēta arī uz to, lai 
atbalstītu no šīs klases finansēto zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, jo īpaši attiecībā uz 
MVU un mikrouzņēmumiem. Sniedzot 
konsultāciju pakalpojumus un tehnisko 
palīdzību, atbilstīgām sabiedrībām un 
MVU tiek piemērotas procedūras 
administratīvā sloga vienkāršošanai un 
mazināšanai. Ar šo jautājumu risināšanu 
nodarbojas arī Eiropas Investīciju 
konsultāciju centrs (EIKC).

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 2. sadaļa – b apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ES galvojumu piešķir, lai tieši vai 
netieši atbalstītu jaunu operāciju 
finansēšanu. Infrastruktūras jomā būtu 
jāveicina investīcijas pilnīgi jaunos 
objektos (aktīvu veidošana). Var atbalstīt 
arī investīcijas jau izveidotos objektos 
(esošo aktīvu paplašināšana un 
modernizācija). Maksātspējas atbalsta 
klases finansējuma mērķis ir uzlabot 
sabiedrību pašu kapitāla bāzi un to 
maksātspēju. Finansējuma noteikumos 
vajadzētu izvairīties no konkurences 
izkropļojumiem starp uzņēmumiem. 
Parasti ES galvojumu nepiešķir, lai 
atbalstītu refinansēšanas operācijas (ko 
veic, piemēram, lai aizstātu esošos 
kredītlīgumus vai cita veida finansiālo 
atbalstu projektiem, kuri jau ir daļēji vai 
pilnībā īstenoti), izņemot, ja tās finansētas 
no maksātspējas atbalsta klases vai 
ārkārtējos un labi pamatotos apstākļos, kad 
ir pierādīts, ka šāda darījuma rezultāts būs 
jaunas investīcijas, kuru summa ir vismaz 
līdzvērtīga minētā darījuma summai un ka 

(b) ES galvojumu piešķir, lai tieši vai 
netieši atbalstītu jaunu operāciju 
finansēšanu. Infrastruktūras jomā būtu 
jāveicina investīcijas pilnīgi jaunos 
objektos (aktīvu veidošana). Var atbalstīt 
arī investīcijas jau izveidotos objektos 
(esošo aktīvu paplašināšana un 
modernizācija). Maksātspējas atbalsta 
klases finansējuma mērķis ir uzlabot 
sabiedrību, jo īpaši MVU, pašu kapitāla 
bāzi un to maksātspēju. Finansējuma 
noteikumos vajadzētu izvairīties no 
konkurences izkropļojumiem starp 
uzņēmumiem. Parasti ES galvojumu 
nepiešķir, lai atbalstītu refinansēšanas 
operācijas (ko veic, piemēram, lai aizstātu 
esošos kredītlīgumus vai cita veida 
finansiālo atbalstu projektiem, kuri jau ir 
daļēji vai pilnībā īstenoti), izņemot 
ārkārtējos un labi pamatotos apstākļos, kad 
ir pierādīts, ka šāda darījuma rezultāts būs 
jaunas investīcijas, kuru summa ir vismaz 
līdzvērtīga minētā darījuma summai un ka 
tās izpildītu atbilstības kritērijus un 
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tās izpildītu atbilstības kritērijus un 
vispārējos mērķus, kas noteikti attiecīgi 
6. pantā un 9. panta 2. punktā.

vispārējos mērķus, kas noteikti attiecīgi 
6. pantā un 9. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. sadaļa – d apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— ES galvojumu var izmantot tam, lai 
atbalstītu EIB vai EIF finansējumu vai 
galvojumus fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām vai citām 
investīciju platformām, vai investīcijas 
tajās, tai skaitā ar valsts attīstību veicinošu 
banku vai iestāžu vai citu attiecīgu 
mehānismu starpniecību, kuri nodrošina 
pašu kapitāla un kapitālieguldījumu 
investīcijas sabiedrībās.

— ES galvojumu var izmantot tam, lai 
atbalstītu EIB vai EIF finansējumu vai 
galvojumus fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām vai citām 
investīciju platformām, vai investīcijas 
tajās, tai skaitā ar valsts attīstību veicinošu 
banku vai iestāžu, vai ar tiešu investīciju, 
vai citu attiecīgu mehānismu starpniecību, 
kuri nodrošina pašu kapitāla un 
kapitālieguldījumu investīcijas sabiedrībās. 
Es galvojuma izmantošana neietekmē 
lēmumu pieņemšanas neatkarību un 
saņēmēju autonomiju.

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. sadaļa – d apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Maksātspējas atbalsta klase jo īpaši 
ir vērsta uz fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām vai investīciju 
platformām, kuras vērstas uz sabiedrībām, 
kas iesaistās pārrobežu darbībās Savienībā, 
un / vai sabiedrībām, kurām ir augsts zaļās 
vai digitālās pārkārtošanās potenciāls.

— Maksātspējas atbalsta klase jo īpaši 
ir vērsta uz fondiem, īpašam nolūkam 
dibinātām sabiedrībām vai investīciju 
platformām, kuras vērstas uz sabiedrībām, 
kas iesaistās pārrobežu darbībās Savienībā, 
MVU un / vai sabiedrībām, kurām ir augsts 
zaļās vai digitālās pārkārtošanās potenciāls, 
kurām šāda pārkārtošanās ir vajadzīga 
vai kuras to uzsākušas, un ilgtspējīgu un 
kvalitatīvu darbvietu atbalstīšanai un 
radīšanai.
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Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. sadaļa – d apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

— Sabiedrības, uz kurām vērsti fondi, 
īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vai 
investīciju platformas vai kurām sniedz 
atbalstu ar tiešo investīciju vai citu 
attiecīgu mehānismu palīdzību, ievēro 
augsta līmeņa sociālos un vides 
aizsardzības pasākumus, pamatojoties uz 
Regulas (ES) 2020/852 17. un 18. pantu, 
saskaņā ar Valdes sniegtajiem 
norādījumiem un tiesību aktiem 
enerģētikas un klimata jomā. Šādos 
norādījumos iekļauj atbilstošus 
noteikumus par kvalitatīvu darbvietu 
saglabāšanu un nodrošina izvairīšanos no 
nevajadzīga administratīvā sloga, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, un ņem vērā sabiedrību 
lielumu, paredzot vieglākus noteikumus 
MVU. Sabiedrības, uz kurām attiecas 
pienākums publicēt nefinansiālu 
informāciju saskaņā ar Direktīvas 
2013/34/ES 19.a vai 29.a pantu, ievieš 
zaļas un taisnīgas pārkārtošanās plānus. 
Sabiedrības arī turpina virzīt savu digitālo 
pārveidi, vienlaikus saglabājot un radot 
pēc iespējas vairāk ilgtspējīgu un 
kvalitatīvu darbvietu savās Savienībā 
īstenoto darbību jomās. Tiek piedāvāta 
tehniskā palīdzība, lai palīdzētu 
sabiedrībām šādas pārkārtošanās nolūkos. 
MVU gūst labumu no vienkāršotām 
veidnēm, ko izstrādā Komisija, kā arī, 
īstenojot savus pārkārtošanās plānus, gūst 
labumu no mērķētas finansiālās un 
tehniskās palīdzības.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 3. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 6. sadaļa – d apakšpunkts – 5.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Maksātspējas atbalsta klases 
ietvaros atbilstīgi ir tādi produkti, kas 
sabiedrībām un projektiem nodrošina 
tiešās investīcijas vai citus līdzīgus 
mehānismus vai starpniecības kapitālu, 
vai kvazikapitālu.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 4. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 8. sadaļa – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Koncentrācija ģeogrāfiskā līmenī (b) Koncentrācija un diversifikācija 
ģeogrāfiskā līmenī

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 4. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 8. sadaļa – b apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde nosaka konkrētus diversifikācijas un 
koncentrācijas limitus maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros, lai nodrošinātu, ka 
ir izpildītas 9. panta 2.a punkta b) un 
c) apakšpunkta attiecīgās prasības, 
vienlaikus izvairoties no pārmērīgas 
koncentrācijas nedaudzās dalībvalstīs. 
Valde regulāri izvērtē Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku 
dalībvalstīs un nozarēs. Pamatojoties uz 
to, Valde pēc apspriešanās ar Investīciju 
komiteju var izlemt izmainīt šos limitus.

Valde nosaka konkrētus diversifikācijas un 
koncentrācijas limitus maksātspējas 
atbalsta klases ietvaros, lai nodrošinātu, ka 
ir izpildītas 9. panta 2.a punkta b) un c) 
apakšpunkta attiecīgās prasības, un līdz ar 
to izvairītos no pārmērīgas koncentrācijas 
nedaudzās dalībvalstīs vai tirgos. Valde 
regulāri izvērtē Covid-19 pandēmijas 
ekonomisko ietekmi uz sabiedrībām visā 
Savienībā. Pamatojoties uz to, Valde pēc 
apspriešanās ar Investīciju komiteju var 
izlemt izmainīt šos limitus.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 4. daļa



AD\1211936LV.docx 27/29 PE654.115v02-00

LV

Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 8. sadaļa – b apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valde savus lēmumus saistībā ar 
indikatīvajiem un maksātspējas atbalsta 
klases īpašajiem limitiem rakstveidā 
paskaidro Eiropas Parlamentam un 
Padomei. ESIF būtu jācenšas aptvert visas 
dalībvalstis.

Valde nekavējoties dara šo analīzi 
pieejamu un savus lēmumus saistībā ar 
indikatīvajiem un maksātspējas atbalsta 
klases īpašajiem limitiem rakstveidā 
paskaidro Eiropas Parlamentam un 
Padomei. ESIF taisnīgi un pienācīgi 
aptver visas dalībvalstis un atbalsta visu 
Savienības reģionu vienlīdzīgu un 
ilgtspējīgu attīstību.

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 31. punkts – 4. daļa
Regula (ES) 2015/1017
II pielikums – 8. sadaļa – b apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu pilnīgu, pareizu un 
savlaicīgu programmas pārredzamību, 
Valde no ... [1 gads pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] regulāri ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 
maksātspējas atbalsta instrumenta 
labumguvējiem un atbalstītajām 
darbībām.
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