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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju un Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(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 8,3 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Tomēr šā makroekonomikas 
satricinājuma intensitāti vēl nav 
iespējams precīzi noteikt. Turklāt Covid-
19 pandēmijas ietekme Eiropā nav 
vienmērīga — atsevišķi reģioni ir skarti 
smagāk, un tas pastiprina prognozes par 
tirgus darbības traucējumiem šajos 
apgabalos, kā arī specifiskās rūpniecības 
nozarēs, kuri būtiski ietekmēs izaugsmi 
un nodarbinātību. Pandēmijas 
uzliesmojums ir parādījis globālo piegādes 
ķēžu savstarpējo saistību un atklājis dažas 
neaizsargātības, piemēram, stratēģisko 
nozaru pārmērīgu paļaušanos uz 
nediversificētiem ārējās piegādes avotiem. 
Turklāt Covid-19 pandēmija ir skaidri 
parādījusi, ka tradicionālās 
uzņēmējdarbības modeļu vērtības 
radīšanas un vērtības sniegšanas 
funkcijas ir ļoti vājas un ka pāreja uz 
ilgtspējīgu un digitalizētu ražošanas 
paradigmu ir stratēģiska prioritāte, lai 
Savienība nākotnē varētu ieņemt vadošu 
lomu pasaulē. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš — jo īpaši attiecībā uz maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
jaunuzņēmumu ekosistēmām un 
mikrouzņēmiem, lai uzlabotu Savienības 
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(“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.

reaģēšanu ārkārtas situācijās, kā arī visas 
ekonomikas noturību, tostarp ar 
ekonomikas digitalizācijas, kohēzijas un 
ilgtspējas palīdzību, vienlaikus saglabājot 
tās atvērtību konkurencei un tirdzniecībai 
saskaņā ar tās noteikumiem. Paredzams, ka 
investīciju aktivitāte būs ievērojami 
samazinājusies. Pat pirms pandēmijas, lai 
gan Savienībā bija novērojama investīciju 
attiecības pret IKP atveseļošana, tā 
joprojām nebija tik liela, kā varētu gaidīt 
spēcīgas atveseļošanas laikā, un nebija 
pietiekama, lai kompensētu nepietiekamo 
investīciju gadus pēc 2009. gada krīzes. 
Vēl svarīgāk ir tas, ka pašreizējais 
investīciju līmenis un prognozes neaptver 
Savienības vajadzības pēc strukturālām 
investīcijām, kas nepieciešamas, lai 
atjaunotu ilgtermiņa izaugsmi un uzturētu 
to, ņemot vērā tehnoloģiskās pārmaiņas un 
globālo konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, MVU, 
jaunuzņēmumiem un vajadzību risināt 
sabiedriskas nozīmes uzdevumus, 
piemēram, ilgtspējas vai iedzīvotāju 
novecošanas jomā. Tādējādi, lai sasniegtu 
Savienības politikas mērķus un atbalstītu 
ātru, iekļaujošu, ilgtspējīgu un veselīgu 
ekonomikas atveseļošanu, ir nepieciešams 
atbalsts citādi grūti finansējamiem 
projektiem, kas ES iedzīvotājiem sniedz 
ilgtermiņa labumu vides un sociālajā 
jomā, piemēram, kvalitatīvas ilgtermiņa 
darbvietas un publisko infrastruktūru, kā 
arī ilgtspējīgus risinājumus Covid-19 
krīzes pārvarēšanai. Tādēļ ir izšķiroši 
svarīgi identificēt un atbalstīt projektus, 
kas nodrošina patiesu papildināmību un 
kvalitāti, lai izvairītos no dubultošanas un 
citu avotu izstumšanas, kā arī lai novērstu 
tirgus nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs 
visā Savienībā, tādējādi nepieļaujot 
pastāvošās ekonomiskās nelīdzsvarotības 
nostiprināšanos vai padziļināšanos starp 
dalībvalstīm.
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Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 
un stimulētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi un nodarbinātību, pēdējo gadu 
laikā Savienība ir pieņēmusi vērienīgas 
stratēģijas, piemēram, šādas: “Eiropa 2020 
— stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” (2010. gada 3. 
marts), “Rīcības plāns kapitāla tirgu 
savienības izveidei” (2015. gada 30. 
septembris), “jauna Eiropas darba kārtība 
kultūrai” (2018. gada 22. maijs), “Tīru 
enerģiju ikvienam Eiropā” (2016. gada 30. 
novembris), “Noslēgt aprites loku — ES 
rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku” 
(2015. gada 2. decembris), “Eiropas 
mazemisiju mobilitātes stratēģija” (2016. 
gada 20. jūlijs), “Eiropas Aizsardzības 
rīcības plāns” (2016. gada 30. novembris), 
“Eiropas Aizsardzības fonda izveide” 
(2017. gada 7. jūnijs), “Kosmosa stratēģija 
Eiropai” (2016. gada 26. oktobris), 
“Iestāžu kopīgā proklamācija par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru ” (2017. gada 13. 
decembris), “Eiropas zaļais kurss” (2019. 
gada 11. decembris), “Eiropas zaļā kursa 
investīciju plāns” (2020. gada 14. janvāris), 
“Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai” 
(2020. gada 14. janvāris), “Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģija”, 
“Datu stratēģija” un paziņojums par 
mākslīgo intelektu (2020. gada 19. 
februāris), “Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija” (2020. gada 10. marts) un 
“MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai 
Eiropai” (2020. gada 10. marts). Fondam 
InvestEU būtu jāizmanto un jāpastiprina 
sinerģija starp minētajām savstarpēji 
pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 
atbalstu investīcijām un piekļuvi 
finansējumam.

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 
un stimulētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi un nodarbinātību, pēdējo gadu 
laikā Savienība ir pieņēmusi vērienīgas 
stratēģijas, piemēram, šādas: “Eiropa 
2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” (2010. gada 
3. marts), “Rīcības plāns kapitāla tirgu 
savienības izveidei” (2015. gada 
30. septembris), “jauna Eiropas darba 
kārtība kultūrai” (2018. gada 22. maijs), 
“Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” 
(2016. gada 30. novembris), “Noslēgt 
aprites loku — ES rīcības plāns pārejai uz 
aprites ekonomiku” (2015. gada 
2. decembris), “Eiropas mazemisiju 
mobilitātes stratēģija” (2016. gada 
20. jūlijs), “Eiropas Aizsardzības rīcības 
plāns” (2016. gada 30. novembris), 
“Eiropas Aizsardzības fonda izveide” 
(2017. gada 7. jūnijs), “Kosmosa stratēģija 
Eiropai” (2016. gada 26. oktobris), 
“Iestāžu kopīgā proklamācija par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru ” (2017. gada 
13. decembris), “Eiropas zaļais kurss” 
(2019. gada 11. decembris), “Eiropas zaļā 
kursa investīciju plāns” (2020. gada 
14. janvāris), “Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai” (2020. gada 14. janvāris), 
“Eiropas digitālās nākotnes veidošanas 
stratēģija”, “Datu stratēģija” un paziņojums 
par mākslīgo intelektu (2020. gada 
19. februāris), “Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija” (2020. gada 10. marts), “MVU 
stratēģija ilgtspējīgai un digitālai Eiropai” 
(2020. gada 10. marts) un ES 
Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam 
(2020. gada 20. maijs), kā arī Komisijas 
priekšlikums regulai, ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru 
(2020. gada 4. marts). Fondam InvestEU 
būtu jāizmanto un jāpastiprina sinerģija 
starp minētajām savstarpēji 
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pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 
atbalstu investīcijām un piekļuvi 
finansējumam.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
investēšanas dinamikas uzlabošana gan 
attiecībā uz investīcijām aizdevumos 
izaugsmes veicināšanai , gan uz 
investīcijām privātajā pašu kapitālā. Tam 
arī būtu jāstiprina Savienības 
konkurētspēja, sociālekonomiskā 
konverģence, kohēzija, noturība un 
ilgtermiņa ekonomikas izaugsme, tostarp 
inovācijas un digitalizācijas jomās, resursu 
efektīva izmantošana saskaņā ar aprites 
ekonomikas principiem, Savienības 
ekonomikas izaugsmes ilgtspēja un 
iekļautība un Savienības kapitāla tirgu 
sociālā noturība un integrācija, tostarp 
izmantojot risinājumus Savienības kapitāla 
tirgu sadrumstalotības novēršanai un 
Savienības uzņēmumu finansējuma avotu 
dažādošanai. Tālab fondam InvestEU būtu 
jāatbalsta projekti, kuri ir tehniski un 
ekonomiski dzīvotspējīgi, nodrošinot 
sistēmu tādu parāda, riska dalīšanas un 
pašu kapitāla instrumentu izmantošanai, 
kurus attiecīgi atbalsta ar Savienības 
budžeta garantiju un īstenošanas partneru 
finansiālajiem ieguldījumiem. Fondam 
InvestEU vajadzētu būt balstītam 
pieprasījumā un vienlaikus tam vajadzētu 
koncentrēties uz stratēģisku ilgtermiņa 
ieguvumu nodrošināšanu galvenajās 
Savienības politikas jomās, kuras citādi 
netiktu finansētas vai tiktu finansētas 
nepietiekami, un tādējādi veicināt 
Savienības politikas mērķu sasniegšanu. 
Atbalstam no fonda InvestEU būtu jāaptver 
dažādas nozares un reģioni, bet būtu 
jāizvairās no pārmērīgas nozaru vai 
ģeogrāfiskās koncentrācijas, un būtu 
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jāatvieglo piekļuve projektiem, ko veido 
partnervienības ar lielu izaugsmes 
potenciālu un stratēģiskās pamatnozarēs, 
projektiem, ar kuriem tiek atbalstīta tīklu, 
kopu un digitālās inovācijas centru 
attīstība visos Savienības reģionos, kā arī 
pārrobežu projektiem.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm. 
Turklāt minēto nozaru aktīvu nemateriālais 
raksturs ierobežo šo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi finansējumam. 
Kultūras un radošās nozares, audiovizuālā 
nozare un plašsaziņas līdzekļu nozare ir 
būtiskas mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā un ir 
mūsu suverenitātes un autonomijas 
neatņemama daļa, un stratēģiskās 
investīcijas audiovizuālajā un plašsaziņas 
līdzekļu saturā un tehnoloģijā noteiks 
ilgtermiņa spēju radīt un izplatīt saturu 
plašai auditorijai pāri valstu robežām.

(6) Kultūras un radošās nozares ir 
svarīgas un strauji augošas nozares 
Savienībā, kuras rada gan ekonomisko, gan 
kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un 
individuālā radošuma. Tomēr Covid-19 
krīzes laikā ieviestajiem sociālo kontaktu 
ierobežojumiem bija ļoti negatīva 
ekonomiskā ietekme uz šīm nozarēm. 
Turklāt minēto nozaru aktīvu nemateriālais 
raksturs ierobežo šo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi privātam 
finansējumam, kas ir būtisks, lai varētu 
veikt investīcijas, izvērsties un konkurēt 
starptautiskā līmenī. Tāpēc programmai 
InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot 
kultūras un radošo nozaru MVU un 
organizāciju piekļuvi finansējumam un 
nodrošināt sinerģiju ar tūrisma un 
pārtikas nozari. Kultūras un radošās 
nozares, audiovizuālā nozare un 
plašsaziņas līdzekļu nozare ir būtiskas 
mūsu kultūras daudzveidībai un 
demokrātijai digitālajā laikmetā, un 
stratēģiskās investīcijas audiovizuālajā un 
plašsaziņas līdzekļu saturā un tehnoloģijā 
noteiks ilgtermiņa spēju radīt un izplatīt 
saturu plašai auditorijai pāri valstu 
robežām.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 25 % 
Savienības budžeta izdevumu veltīt klimata 
mērķu sasniegšanai. Ir paredzams, ka 
darbības saskaņā ar programmu InvestEU 
segs izmaksas 30 % apmērā no 
programmas InvestEU kopējā finansējuma 
klimata jomas mērķu īstenošanai. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas, 
sagatavojot un īstenojot programmu 
InvestEU, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar 
attiecīgajiem izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesiem.

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 
vismaz 30 % Savienības budžeta izdevumu 
veltīt klimata mērķu sasniegšanai. Ir 
paredzams, ka darbības saskaņā ar 
programmu InvestEU segs izmaksas 
vismaz 30 % apmērā no programmas 
InvestEU kopējā finansējuma klimata 
jomas mērķu īstenošanai. Attiecīgās 
darbības tiks apzinātas, sagatavojot un 
īstenojot programmu InvestEU, un atkārtoti 
izvērtētas saistībā ar attiecīgajiem 
izvērtēšanas un pārskatīšanas procesiem.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
ekonomikas un nodarbinātības izaugsmi, 
konkurētspēju un konverģenci un 
apdraudēja darbvietu radīšanu. Tas arī 
rada nelīdzsvarotības konsolidācijas risku 
un ietekmē reģionu attīstību ilgtermiņā, 
Savienībā negatīvi ietekmējot konverģenci 
un kohēziju, kas redzams īpaši attiecībā 
uz digitālo infrastruktūru. Ir izšķiroši 
svarīgi atbalstīt ātru un īpaši ātru 
platjoslas savienojamību visos Savienības 
lauku un pilsētu reģionos, sniegt atbalstu 
digitāliem jaunuzņēmumiem un 
inovatīviem MVU, lai tie varētu labāk 
konkurēt un paplašināt savu darbību, un 
paātrināt visas ekonomikas digitālo 
pārveidi, lai uzlabotu gan ilgtermiņa 
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energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

konkurētspēju, gan Savienības 
ekonomikas noturību. Ievērojamām 
investīcijām inovācijas ekosistēmās, kas 
veicina tehnoloģisko uzņēmējdarbību un 
jaunuzņēmumu attīstību, kā arī 
investīcijām Savienības infrastruktūrā, 
īpaši starpsavienojumos un 
energoefektivitātē un Eiropas vienotas 
transporta telpas izveidē, ir būtiska nozīme, 
lai sasniegtu Savienības ilgtspējas mērķus, 
tostarp izpildītu Savienības saistības 
attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
un sasniegtu 2030. gada mērķus 
enerģētikas un klimata jomā, tostarp 
izšķiroši svarīgām investīcijām renovācijā 
un inovatīvu risinājumu integrēšanā 
būvniecības nozarē, lai sasniegtu 
oglekļneitralitātes mērķi un panāktu, ka 
būvniecības nozare ir energoefektīva un 
klimatneitrāla. Tādēļ atbalstam no fonda 
InvestEU vajadzētu būt vērstam uz 
investīcijām transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras, kosmosa infrastruktūras 
un digitālās infrastruktūras jomā. 
Programmā InvestEU visā Savienībā 
prioritāte būtu jāpiešķir jomām, kurās ir 
nepietiekamas investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
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komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā, kosmosa 
nozarē — gan orbītā, gan uz zemes — un 
citā kritiskā infrastruktūrā, piemēram, 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā 
palielinājās, investēšana bija 
nevienmērīga pa reģioniem, un ir 
sagaidāms, ka šī tendence pastiprināsies 
pandēmijas vairāk skartajos reģionos. 
Turklāt investīcijas augstāka riska 
darbībās, piemēram, pētniecībā un 
inovācijā, joprojām bija nepietiekamas, un 
tagad ir sagaidāms, ka krīze tās būs būtiski 
skārusi. Pētniecībai un inovācijai būs 
izšķiroši svarīga loma krīzes pārvarēšanā, 
Savienības noturības nostiprināšanā, lai 
risinātu gaidāmos sarežģītos uzdevumus, 
un Savienības politiku un mērķu 
īstenošanai nepieciešamo tehnoloģiju 
radīšanā. Stratēģijas “Eiropa 2020” 
ietvaros dalībvalstis vienojās, ka vēlākais 
2020. gadā vismaz 3 % no IKP tiks 
investēti pētniecībā un inovācijā. Tomēr 
līdz šim minētais mērķis nav sasniegts. 
Tādēļ fondam InvestEU būtu ievērojami 
jāveicina pētniecībā un inovācijā veiktu 
publisku un privātu investīciju 
palielināšanās dalībvalstīs, tādējādi 
palīdzot sasniegt mērķi vismaz 3 % no 
Savienības IKP investēt pētniecībā un 
inovācijā. Lai sasniegtu šo mērķi, 
dalībvalstīm un privātajam sektoram 
fonda InvestEU finansējums būtu 
jāpapildina ar savām pastiprinātām 
investēšanas darbībām pētniecībā, 
izstrādē un inovācijā, lai novērstu 
nepietiekamu investēšanu pētniecībā un 
inovācijā, jo tā kaitē Savienības 
rūpniecības un ekonomikas konkurētspējai 
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un tās iedzīvotāju dzīves kvalitātei. 
Fondam InvestEU arī būtu jānodrošina 
atbilstīgie finanšu produkti, kas aptvertu 
dažādus inovācijas cikla posmus un plašu 
ieinteresēto personu loku, jo īpaši, lai 
varētu komerciālā mērogā Savienībā 
izvērst un ieviest risinājumus nolūkā tos 
padarīt konkurētspējīgus pasaules tirgos un 
lai pasaules līmenī sekmētu Savienības 
izcilību ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, 
rīkojoties sinerģijā ar programmu 
“Apvārsnis Eiropa”, tostarp Eiropas 
Inovācijas padomi. Šajā sakarībā kā stabils 
pamats šāda mērķtiecīga atbalsta 
nodrošināšanai būtu jāizmanto pieredze, 
kas gūta, izmantojot programmas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros ieviestos 
finanšu instrumentus, piemēram, InnovFin 
— ES finansējums novatoriem, lai 
veicinātu un paātrinātu inovatīvu 
uzņēmumu piekļuvi finansējumam.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Tūrisms un jo īpaši viesmīlības 
nozare ir svarīga Savienības ekonomikas 
nozare, jo kopā ar ceļojumu nozari tā tieši 
nodrošina 3,9 % no Savienības IKP un 
tajā strādā 5,1 % no visa Savienības 
darbaspēka; turklāt daudzi darba ņēmēji 
strādā mikrouzņēmumos, mazos un 
vidējos uzņēmumos un ģimenes 
uzņēmumos, un augstu īpatsvaru no šiem 
darba ņēmējiem veido sievietes, jaunieši, 
sezonas darbinieki un neaizsargātas 
personas. Tūrisma nozare Covid-19 
pandēmijas dēļ ir piedzīvojusi īpaši krasu 
kritumu ar milzīgiem ienākumu 
zaudējumiem viesnīcām, restorāniem, 
ceļojumu rīkotājiem, ceļojumu 
aģentūrām, tālsatiksmes dzelzceļa 
transportam, kruīza kompānijām un 
aviosabiedrībām. Programmai InvestEU 
būtu jāpalīdz nostiprināt šīs nozares 
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ilgtermiņa konkurētspēju un attīstīt 
ilgtspējīgu tūrisma nozari, atbalstot 
darbības, kas veicina ilgtspējīgu, drošu, 
taisnīgu, inovatīvu un digitalizētu 
atveseļošanu šajā nozarē.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Savienības satvarā 
attiecībā uz ANO Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām un 2020. gada 
14. 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, 
izmantojot Garantiju jauniešiem un 
īstenojot Eiropas Prasmju programmu 
ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam 
taisnīgumam un noturībai, tostarp darba 
ņēmēju pārkvalificēšanā, kvalifikācijas 
celšanā un no uzņēmuma aizejošu 
darbinieku apmācībā, 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 
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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.

iekļaušanu, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
nekvalificētiem un mazkvalificētiem darba 
ņēmējiem un ilgtermiņa bezdarbniekiem, 
un lai uzlabotu situāciju attiecībā uz 
dzimumu līdztiesību, vienlīdzīgām 
iespējām, nediskrimināciju — tostarp 
veicinot nodarbinātības veidus, ar kuriem 
tiek atbalstīts darba un privātās dzīves 
līdzsvars un labāks aprūpes pienākumu 
sadalījums —, 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.

Grozījums Nr. 10
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 

(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 
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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.

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, prasmju pilnveidošanas, 
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.

Grozījums Nr. 11
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 

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU un 
mikrouzņēmumiem, atveseļošanas posmā 
un vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm un tādu 
Savienības tiesību aktu īstenošanu kā 
Eiropas zaļais kurss, Eiropas zaļā kursa 
investīciju plāns, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) 2020/8521a, Eiropas 
Klimata akts, Eiropas digitālās nākotnes 
veidošanas stratēģija, Eiropas Datu 
stratēģija, Baltā grāmata par mākslīgo 
intelektu, jaunā Eiropas industriālā 
stratēģija, tostarp ekosistēmas pieeja, 
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ekonomikas atveseļošanas atbalstam. MVU stratēģija, vērienīgie programmas 
“Apvārsnis Eiropa” mērķi, Eiropas 
sociālo tiesību pīlārs un paziņojums 
“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.

_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 
18. jūnijs) par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar 
kuru groza Regulu (ES) 2019/2088 
(OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Paredzams, ka ES IKP 
samazinājums būs daudz lielāks nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā, un 
negatīvas sociālās sekas būs neizbēgamas. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis, ka ir 
jānovērš stratēģiskie vājie punkti, lai 
uzlabotu Savienības ārkārtas reaģēšanu, kā 
arī visas ekonomikas noturību. Tikai 
noturīga, iekļaujoša un integrēta Eiropas 
ekonomika var saglabāt vienoto tirgu un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus arī 
vissmagāk skarto dalībvalstu labā.

(25) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Paredzams, ka ES IKP 
samazinājums būs daudz lielāks nekā 
finanšu krīzes laikā 2009. gadā, un 
negatīvas sociālās sekas būs neizbēgamas. 
Pandēmijas uzliesmojums ir parādījis, ka ir 
jānovērš stratēģiskie vājie punkti, lai 
uzlabotu Savienības ārkārtas reaģēšanu, kā 
arī visas ekonomikas noturību. Vienoto 
tirgu un vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, no kuriem labumu gūst arī 
vissmagāk skartās dalībvalstis, būs 
iespējams saglabāt tikai tad, ja Savienības 
ekonomika būs noturīga, proti, 
digitalizēta, inovatīva un vides ziņā 
ilgtspējīga, ja tās spēs stāties pretī 
sociāliem un ekonomiskiem 
satricinājumiem un saglabāt sabiedrības 
un nākamo paaudžu labbūtību un ja tā 
būs iekļaujoša un integrēta.
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Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā un kuru 
aktivitātēm Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, saskaņā ar jauno Eiropas 
industriālo stratēģiju un stratēģiju zaļai 
un digitālai Eiropai un ar attīstības 
modeli, kas balstās uz rūpniecības 
ekosistēmām. Šim logam arī būtu 
jāuzlabo dalībvalstu ekonomikas 
konkurētspēja, tostarp ņemot vērā 
nepieciešamību pārveidot dalībvalstu 
ražošanas jaudu un radīt uz nākotni 
vērstas investīcijas, kas veicina 
uzņēmējdarbību un darbvietu radīšanu, kā 
arī ņemot vērā nepieciešamību palielināt 
noturību, šajā nolūkā arī mazinot atkarību 
no neaizsargātām piegādes ķēdēm. 
Projektiem būtu jāsniedz Savienības 
pievienotā vērtība, un tiem vajadzētu būt 
vai nu pārrobežu projektiem, vai arī 
tādiem, kas ar sekundāras ietekmes 
palīdzību rada reālu pievienoto vērtību 
vairāk nekā vienā dalībvalstī vai reģionā. 
Atbalstam nevajadzētu nonākt tieši valsts 
budžetā vai aizstāt valsts budžeta 
izdevumus, tādus kā sociālie pabalsti. 
Stratēģiski svarīgas jomas ir šādas: 
i) kritiski svarīga veselības aprūpe, 
ilgtspējīga un ētiska ražošana, zāļu, 
medicīnisko ierīču, medicīnisko preču un 
aizsardzības līdzekļu ražošana un 
uzkrāšana un spējas reaģēt uz veselības 
krīzi un civilās aizsardzības sistēmas 
stiprināšana, balstoties uz principu, kas 
paredz ārkārtas situācijā veselības jomā 
ļoti svarīgu produktu plašu pieejamību, 
tostarp cenas ziņā; ii) kritiskā 
infrastruktūra (fiziska vai virtuāla); 
iii) šādas infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtiskas zinātības, preču, 
tehnoloģiju un pakalpojumu 
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patērētājiem Savienībā; vii) kritiskās 
tehnoloģijas un resursi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozares un 
kiberdrošības jomā, un divējāda lietojuma 
preces, kā definēts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

nodrošināšana; iv) būtiskas veicinošas, 
transformatīvas, zaļas un digitālas 
tehnoloģijas un revolucionāras inovācijas, 
ja investīcijas ir stratēģiski svarīgas 
Savienības ekonomikai un ilgtspējīgas un 
inovatīvas rūpniecības nākotnei, tostarp 
gigabitu savienojamība, mākslīgais 
intelekts, blokķēde, sadalītās virsgrāmatas 
tehnoloģija, programmatūra, robotika, 
pusvadītāji, mikroprocesori, 
perifērdatošanas un mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, kvantu tehnoloģijas, fotonika, 
rūpnieciskā biotehnoloģija, atjaunojamo un 
citu energoresursu enerģijas tehnoloģijas, 
kas veicina klimatneitralitātes panākšanu 
līdz 2050. gadam, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, tostarp ilgtspējīgi 
akumulatori, ilgtspējīgas transporta 
tehnoloģijas, tīra ūdeņraža un kurināmā 
elementu lietojumi, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai, tādas kā tērauda 
ražošana bez CO2, infrastruktūra oglekļa 
dioksīda uztveršanai un uzglabāšanai 
rūpnieciskos procesos, bioenerģijas 
ražošanas iekārtas un uz enerģētikas 
pārkārtošanu vērstas ražošanas iekārtas, 
aprites ekonomikas tehnoloģijas, 
biomedicīna, nanotehnoloģijas, zāles, 
progresīvie materiāli, kosmosa sistēmas 
un tehnoloģijas, tostarp ļoti svarīgi 
kosmosa komponenti, kā arī ar kosmosu 
saistīti pakalpojumi un lietojumi; 
v) reciklēšanas un ražošanas iekārtas 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Savienībā; vi) kritiski svarīgo resursu 
piegāde un uzkrāšana publiskā sektora 
dalībniekiem, uzņēmumiem vai 
patērētājiem Savienībā; vii) piegādes ķēdes 
un noturība pret piegādes 
satricinājumiem; viii) kritiskās 
tehnoloģijas, resursi un lietotnes 
Savienības un tās dalībvalstu drošībai, 
piemēram, drošības, aizsardzības, kosmosa 
un kiberdrošības jomā, tostarp 5G tīkla 
drošība, un divējāda lietojuma preces, kas 
definētas Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā un 
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sekojošajās tās pārskatītajās redakcijās. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, tiem nevajadzētu 
būt filiālēm bez reālas ekonomiskās 
darbības valstīs, kuras iekļautas 
Savienības sarakstā ar jurisdikcijām, kas 
nesadarbojas, un tiem būtu jādarbojas 
Savienībā tādā ziņā, ka tie veic būtiskas 
aktivitātes attiecībā uz personālu, ražošanu, 
pētniecību un izstrādi vai cita veida 
saimniecisko darbību Savienībā. Labumu 
vajadzētu gūt projektiem, kas veicina 
stratēģisko piegādes ķēžu dažādošanu 
vienotajā tirgū, veicot darbības vairākās 
vietās visā Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru darbības ir stratēģiski 
svarīgas Savienībai un neapdraud 
Savienības drošības un aizsardzības 
intereses, un kuriem būtu nepieciešamas 
ilgtermiņa investīcijas vai uz kuriem 
attiecas ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanas mehānisms. Turklāt svarīgiem 
projektiem visas Eiropas interesēs, kuri 
atbilst Savienības mērķiem klimata un 
vides jomā, jo īpaši vajadzētu būt iespējai 
gūt labumu no Eiropas stratēģisko 
investīciju loga. Tomēr finansiālo atbalstu 
nevajadzētu sniegt projektiem, kas 
neatbilst Savienības stratēģiskajām un 
ekonomiskajām interesēm, piemēram, 
projektiem, kuri palielinātu atkarību no 
neaizsargātām vai nediversificētām 
piegādes ķēdēm. Eiropas stratēģisko 
investīciju logam arī būtu jāatbalsta 
stratēģiska sadarbība starp rūpniecības 
nozares partneriem un pētniekiem. Šāds 
atbalsts stiprinās sinerģiju starp 
programmām InvestEU un “Apvārsnis 
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Eiropa”.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Eiropas stratēģisko investīciju loga 
pievienošana ir nepieciešama saistībā ar 
globālo Covid-19 uzliesmojumu, tā 
ietekmi uz cilvēku dzīvi un piegādes 
ķēdēm un atsevišķu vājo vietu 
parādīšanos. Tam būtu jāveicina 
ilgtspējīga ekonomikas atlabšana un 
jāpalielina noturība, tostarp iespēja par 
prioritāti noteikt tehniskā atbalsta un 
palīdzības piešķiršanu nepietiekami 
attīstītiem reģioniem, vienlaikus 
nodrošinot visu ar fonda InvestEU 
starpniecību atbalstīto investīciju stingru 
papildināmību. Tādēļ ir svarīgi, lai tiktu 
nodrošināta no fonda InvestEU piešķirtā 
Savienības finansējuma un jo īpaši 
Eiropas stratēģisko investīciju loga un 
tajā noteikto stratēģisko prioritāšu 
pamanāmība ar efektīvas komunikācijas 
palīdzību, izceļot Savienības finansētās 
darbības un to rezultātus, lai pienācīgi 
popularizētu fonda InvestEU nodrošināto 
Savienības pievienoto vērtību ekonomikas 
atveseļošanas ietvaros.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) InvestEU būtu arī jāatbalsta 
finansējums, lai radītu ilgtspējīgas 
investīcijas taisnīgas pārkārtošanās reģionu 
labā, jo īpaši energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
jomā, kā arī iespēju attiecīgajiem 
reģioniem ar fonda InvestEU starpniecību 
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saņemt īpašu tehnisko palīdzību.

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 18



AD\1214550LV.docx 21/39 PE655.653v02-00

LV

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(59) Saistībā ar fondu InvestEU un lai 
novērstu tirgus darbības traucējumus 
instrumenta pieprasījuma pusē, būtu 
jāpaplašina tehniskā palīdzība un 
jāatbalsta projektu un investēšanas 
priekšlikumu izstrāde, jo īpaši dalībvalstīs 
un reģionos, kuros nav pieejamas valsts 
attīstību veicinošas bankas vai 
specializētas tehniskās zināšanas 
priekšlikumu izstrādei un investīciju 
platformu izveidei, 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 MVU un citiem 
dalībniekiem, tostarp kopienām un 
vietējās pašpārvaldes iestādēm, piekļūt 
finansējumam un pilnībā realizēt to 
potenciālu, un tam būtu jāietver tehniskā 
palīdzība, jo īpaši dalībvalstīm ar vājām 
finanšu ekosistēmām. Īpašs uzsvars būtu 
liekams uz administratīvā sloga 
mazināšanu, jo īpaši MVU. Turklāt 
konsultatīva atbalsta mērķis ir radīt 
apstākļus, lai paplašinātu potenciālo 
atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu jaunveidotos 
tirgus segmentos, jo īpaši gadījumos, kad 
atsevišķu projektu mazais apjoms 
ievērojami palielina darījumu izmaksas 
projekta līmenī, piemēram, sociālo finanšu 
ekosistēmu gadījumā, ieskaitot labdarības 
organizācijas vai kultūras un radošās 
nozares. Ar spēju veidošanas atbalstu būtu 
jāpapildina un jāizvērš saskaņā ar citām 
Savienības programmām veiktas darbības, 
kas aptver konkrētas politikas jomas. 
Turklāt būtu jācenšas atbalstīt potenciālo 
projektu virzītāju, jo īpaši vietēju 
organizāciju un iestāžu, spēju veidošanu.

Grozījums Nr. 19
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Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(61) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
ievērojot tajā piešķirto resursu 
ierobežojumus, InvestEU paredzētie 
atveseļošanas un noturības pasākumi būtu 
jāveic, lai risinātu nepieredzētās Covid-19 
krīzes sekas un lai Eiropas iedzīvotājiem 
nodrošinātu ilgtermiņa ieguvumus vides 
un sociālajā jomā, piemēram, kvalitatīvas 
ilgtermiņa darbvietas un publisko 
infrastruktūru, tostarp atbalstot 
uzņēmumu ilgtspējīgu un digitālo 
pārkārtošanos saskaņā ar Eiropas 
stratēģisko investīciju loga mērķiem, 
proti, atbalstīt ilgtermiņa izaugsmi, 
kvalitatīvas darbvietas un konkurētspēju. 
Šādi papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu Regulā [EURI] noteikto 
termiņu ievērošanu.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) Savienības ekonomikas un jo īpaši 
MVU ilgtspējīgu un iekļaujošu 
atveseļošanu pēc Covid-19 pandēmijas 
izraisītās krīzes saskaņā ar Savienības 
ilgtermiņa mērķiem klimata jomā, jo īpaši 
ar Klimata aktu, un ar būtiska kaitējuma 
nenodarīšanas principu, Savienības 
stratēģisko autonomiju, rūpniecisko 
ekosistēmu, stratēģisko vērtības ķēžu un 
klimatiskās un digitālās pārkārtošanās 
uzturēšanu un stiprināšanu un Savienībai 
stratēģiski svarīgu darbību radīšanu, 
saglabāšanu un pastiprināšanu saistībā ar 
kritisko infrastruktūru, transformatīvām 
tehnoloģijām, izejvielām un tehnoloģijas 
nodošanas, revolucionāras pētniecības un 
inovācijas, kas ietver tehnoloģiskās 
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uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
ekosistēmas, paātrināšanu, un resursiem, 
kuri paredzēti uzņēmumiem un 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) atbalstīt finansēšanas un investīciju 
darbības, tostarp privātā pašu kapitāla un 
riska kapitāla finansēšanu, 7. panta 
1. punkta e) apakšpunktā minētajās 
nozarēs, lai saglabātu un stiprinātu 
Savienības ekonomikas noturību, globālo 
konkurētspēju un ilgtspēju un līdz ar to 
pastiprinātu tās stratēģisko autonomiju;

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) uzņēmumi, kuri reģistrēti valstīs, 
kas iekļautas Savienības sarakstā ar 
jurisdikcijām, kuras nodokļu nolūkos 
nesadarbojas, nav tiesīgi saņemt 
finansiālo atbalstu.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu 31 153 850 000 EUR (pašreizejās 
cenās) no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir darbībām, ar kurām īsteno 
Regulas [EURI] 2. pantā minētos 
pasākumus 3. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

Summu 31 153 850 000 EUR (faktiskās 
cenās) no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir darbībām, ar kurām īsteno 
Regulas [EURI] 2. pantā minētos 
pasākumus 3. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā minētajiem mērķiem. 
Prioritāte tiek piešķirta iniciatīvām, kas 
veicina Savienības ekonomikas noturību, 
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drošību un konkurētspēju, īpašu uzsvaru 
liekot uz pienācīga atbalsta 
nodrošināšanu klimatiskās un digitālās 
pārkārtošanās procesam un saistītām 
iniciatīvām, tādām kā digitālo tehnoloģiju 
un inovācijas attīstība, 5G plaša 
ieviešana, mākslīgais intelekts, ātrdarbīgi 
elektronisko sakaru tīkli, dati, 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
izmantošana un investīcijas 
energoefektivitātē.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskas uz 
nākotni vērstas investīcijas tādu 
galasaņēmēju, tostarp MVU un 
jaunuzņēmumu, atbalstam, kuri veic 
uzņēmējdarbību kādā no dalībvalstīm, kuri 
darbojas Savienībā un kuru darbības ir 
Savienībai stratēģiski svarīgas, jo īpaši no 
klimatiskās un digitālās pārkārtošanās 
viedokļa, saskaņā ar prioritātēm, kas 
aprakstītas jaunajā industriālajā 
stratēģijā — globāli konkurētspējīgai, 
zaļai un digitālai Eiropai, tostarp attīstības 
modeli, kas balstās uz rūpnieciskām 
ekosistēmām, un saskaņā ar Savienības 
klimatneitralitātes mērķi, kā noteikts 
Eiropas Klimata aktā, un 2030. gadam 
izvirzīto mērķi. Minētais logs atbalsta 
projektus, kas uzlabo dalībvalstu 
ekonomikas konkurētspēju, pārveido to 
ražošanas jaudu, mazina atkarību no 
neaizsargātām piegādes ķēdēm un veicina 
uzņēmējdarbību, darbvietu radīšanu un 
lielāku noturību, vienā no šādām jomām:

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) kritiska veselības aprūpe, zāļu, 
medicīnisko ierīču un medicīnas preču 
ražošana un uzkrāšana, reaģēšanas spējas 
uz veselības krīzēm un civilās aizsardzības 
sistēmas stiprināšana, balstoties uz 
principu, kas paredz ārkārtas situācijā 
veselības jomā ļoti svarīgu produktu plašu 
pieejamību, tostarp cenas ziņā;

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska, analoga vai digitāla, 
tostarp infrastruktūras elementi, kas 
identificēti kā kritiski šādās jomās: 
enerģija, transports, tostarp sabiedriskais 
transports un aktīvā mobilitāte, vide, 
ūdens, veselība, droši digitālie sakari un 
tīkli, 5G, ātrdarbīgi elektronisko sakaru 
tīkli, lietu internets, tiešsaistes 
pakalpojumu platformas, droša 
perifērdatošana un mākoņdatošana, datu 
apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, drošība 
un aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 
infrastruktūra un paaugstināta riska 
iekārtas, civildienests, drošība, mājoklis, 
kā arī zeme un nekustamais īpašums, kas ir 
būtisks šādas kritiskās infrastruktūras 
lietošanai;

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ii) apakšpunktā minētās kritiskās 
infrastruktūras ekspluatācijai un 

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

uzturēšanai būtiskas zinātības, preču, 
tehnoloģiju un pakalpojumu 
nodrošināšana;

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iv) svarīgas pamattehnoloģijas, 
transformatīvās un digitālās tehnoloģijas 
un revolucionāras inovācijas, kas ir 
stratēģiski svarīgas Savienības ekonomikai 
un ilgtspējīgai un inovatīvai rūpnieciskajai 
nākotnei, tostarp reindustrializācijai, 
paturot prātā taisnīgas pārkārtošanās un 
plaša sabiedriskā labuma principu, 
tostarp:

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, ieskaitot akumulatorus, 
ilgtspējīga transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementa 
izmantošana, dekarbonizācijas 

b) atjaunojamo un citu energoresursu 
enerģijas tehnoloģijas, kas veicina 
klimatneitralitātes panākšanu līdz 
2050. gadam, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, tostarp ilgtspējīgi 
akumulatori, ilgtspējīgas transporta 
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tehnoloģijas rūpniecībai, oglekļa 
uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas;

tehnoloģijas, tīra ūdeņraža un kurināmā 
elementu lietojumi, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai, infrastruktūra 
oglekļa dioksīda uztveršanai un 
uzglabāšanai rūpnieciskos procesos, 
bioenerģijas ražošanas iekārtas un uz 
enerģētikas pārkārtošanu vērstas 
ražošanas iekārtas, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas un piegādes ķēdes;

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kosmosa sistēmas un tehnoloģijas, 
tostarp ļoti svarīgi kosmosa komponenti, 
kā arī ar kosmosu saistīti pakalpojumi un 
lietojumi;

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

v) reciklēšanas un ražošanas iekārtas 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
Savienībā;

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

vi) kritiski svarīgo resursu, tostarp 
enerģijas vai izejvielu, piegāde un 
uzkrāšana publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem 
Savienībā — ja vien uz tām jau neattiecas 
tiesību aktu prasības — vai pārtikas 
nodrošinājums, ņemot vērā resursu 
efektivitāti un apritīgumu stratēģiskās 
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vērtības ķēdēs un stratēģiskās 
ekosistēmās;

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

vii) Savienības un tās dalībvalstu 
drošībai, piemēram, drošības, aizsardzības 
un kosmosa nozarei un kiberdrošībai, 
kritiski svarīgas tehnoloģijas, resursi un 
lietojumi un divējāda lietojuma preces, kas 
definētas Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā vai 
jebkādā sekojošā pārskatītā redakcijā un 
saistītos tiesību aktos. Turklāt 
galasaņēmēji neeksportē ar aizsardzību 
saistītu tehnoloģiju uz trešām valstīm, 
kuras apdraud dalībvalstu teritoriālo 
integritāti, sistemātiski pārkāpj 
starptautiskās tiesības vai vājina 
reģionālo vai globālo drošību un 
stabilitāti.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – viia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viia) uzņēmumiem, jo īpaši MVU, 
jaunuzņēmumiem, ģimenes uzņēmumiem 
un kopienām, paredzētas investīcijas un 
tehniskā palīdzība, lai palielinātu to 
vērtības ķēžu un uzņēmējdarbības modeļu 
noturību, veicinātu uzņēmējdarbības 
prasmes, kā arī atbalstītu apstākļus 
uzņēmējdarbības stimulēšanai, tostarp 
attīstot kopu tīklus un digitālās inovācijas 
centrus, un ilgtspējīga nozaru 
tehnoloģiskā attīstība;

Grozījums Nr. 36
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – viib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viib) ļoti svarīga agrīnā atklāšana un 
koordinētas institucionālās un 
ekonomikas reaģēšanas spējas, lai reaģētu 
uz krīzes riskiem, kā arī nozīmīgām 
publiskām un privātām institūcijām un 
nozarēm paredzētu uzņēmējdarbības un 
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības 
risinājumu pilnveidošana;

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – viic punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viic) investīcijas NewSpace darbībās — 
gan sākotnējā, gan vēlākā posmā —, lai 
tirgū ieviestu visdaudzsološākās 
tehnoloģijas un lietojumus un tādējādi 
nodrošinātu Eiropas kosmosa nozares 
konkurētspēju;

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – viid punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viid) stratēģiskas investīcijas 
atjaunojamo energoresursu enerģijas un 
energoefektivitātes projektos, tostarp ēku 
renovācijā, kuriem ir liels potenciāls 
sniegt būtisku ieguldījumu Direktīvās 
(ES) 2018/2001, (ES) 2018/2002 un 
(ES) 2018/844 izklāstīto mērķu 
sasniegšanā un palīdzēt panākt 
klimatneitrālu un energoefektīvu 
būvniecības nozari Eiropas zaļā kursa 
ietvaros, kā noteikts [renovācijas viļņa 
stratēģijā], vai Savienības atjaunojamo 
energoresursu enerģijas finansēšanas 
mehānisma ietvaros veiktās darbībās, kas 
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ir atbilstīgas saskaņā ar programmu 
InvestEU.

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – 2. 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 visi galasaņēmēji, kas saņem 
finansējumu šā loga ietvaros, un jo īpaši 
tie, kas saņem finansējumu 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. Finansiālu atbalstu nesniedz 
gadījumos, kad projekts neatbilst 
Savienības stratēģiskajām un 
ekonomiskajām interesēm, piemēram, 
projektiem, kas palielinātu atkarību no 
neaizsargātām vai nediversificētām 
piegādes ķēdēm.

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā loga ietvaros veikta finansēšana un 
investēšana nodrošina pienācīgu atbalstu 
klimatiskās un digitālās pārkārtošanās 
paralēlo problēmjautājumu risināšanai.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Attiecībā uz finansēšanas un 
investīciju darbībām saskaņā ar stratēģisko 

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

Eiropas investīciju logu drošības, 
aizsardzības un kosmosa nozarēs un 
kiberdrošības jomā investīciju 
pamatnostādnēs var noteikt ierobežojumus 
intelektuālā īpašuma tiesību nodošanai un 
licencēšanai attiecībā uz kritiski svarīgām 
tehnoloģijām un tehnoloģijām, kas ir 
būtiskas Savienības un tās dalībvalstu 
drošības aizsardzībai, jo īpaši gadījumos, 
kad galasaņēmēji pārdod ar aizsardzību, 
kosmosu un kiberdrošību saistītus 
produktus trešām valstīm, kuras apdraud 
dalībvalstu teritoriālo integritāti, pārkāpj 
starptautiskās tiesības vai sistemātiski 
vājina drošību un mieru reģionā.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgas infrastruktūras politikas loga 
jomā konsultāciju centrs InvestEU 
veicina un sniedz tehnisko palīdzību 
atbalsttiesīgiem uzņēmumiem, kā arī 
nodrošina procedūras pārmērīga 
administratīvā sloga vienkāršošanai.

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecīgā gadījumā palīdz projektu 
virzītājiem projektu izstrādē, lai tie atbilstu 
3. un 7. pantā noteiktajiem mērķiem un 
13. pantā noteiktajiem atbalsttiesīguma 
kritērijiem, un veicina svarīgu projektu 
visas Eiropas interesēs un agregatoru 
attīstīšanu maziem projektiem, tostarp ar šā 
punkta f) apakšpunktā minēto investīciju 
platformu starpniecību, ar noteikumu, ka 
šāda palīdzība neskar Investīciju komitejas 
secinājumus par ES garantijas segumu 

c) attiecīgā gadījumā palīdz projektu 
virzītājiem projektu izstrādē, lai tie atbilstu 
3. un 7. pantā noteiktajiem mērķiem un 
13. pantā noteiktajiem atbalsttiesīguma 
kritērijiem, un veicina svarīgu projektu 
visas Eiropas interesēs — saskaņā ar 
Savienības visaptverošajiem mērķiem 
klimata jomā, tostarp taisnīgas 
pārkārtošanās uz klimatneitrālas 
ekonomikas panākšanu, — un agregatoru 
attīstīšanu maziem projektiem, tostarp ar šā 
punkta f) apakšpunktā minēto investīciju 



PE655.653v02-00 32/39 AD\1214550LV.docx

LV

šādiem projektiem; platformu un stratēģisku apvienību 
starpniecību, veicinot stratēģisku vērtības 
ķēžu izveidi ekosistēmas pieejā, ar 
noteikumu, ka šāda palīdzība neskar 
Investīciju komitejas secinājumus par ES 
garantijas segumu šādiem projektiem;

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētās prasības aizsardzības 
un kosmosa nozares projektiem piemēro, 
ievērojot konfidencialitātes vai slepenības 
pienākumus.

Pirmajā daļā minētās prasības aizsardzības 
un kosmosa nozares projektiem piemēro, 
ievērojot konfidencialitātes vai slepenības 
pienākumus, izņemot gadījumus, kad 
pastāv pierādījumi vai aizdomas par to, ka 
no šādiem projektiem labumu gūst trešās 
valstis, kuras apdraud dalībvalstu 
teritoriālo integritāti, pārkāpj 
starptautiskās tiesības vai vājina drošību 
un mieru reģionā. Finanšu instrumentu 
iespējamos saņēmējus, saņēmējus, 
dalībniekus un galasaņēmējus atklāj 
pilnībā pārredzamā veidā. Tos uzskaita 
Savienības līdzekļu digitālās uzraudzības 
sistēmā. Šo uzraudzības sistēmu izveido 
Komisija.

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
II pielikums – 12. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) cenu ziņā pieejami sociālie 
mājokļi58;

ii) cenu ziņā pieejami, veselīgi un 
energoefektīvi sociālie mājokļi58;

_________________ _________________
58 Cenu ziņā pieejami sociālie mājokļi ir 
jāsaprot kā tādi, kas paredzēti nelabvēlīgā 
situācijā esošām personām vai sociāli 
mazāk aizsargātām grupām, kurām 
maksātspējas ierobežojumu dēļ ir ļoti slikti 
sadzīves apstākļi vai kuras nespēj iegūt 

58 Cenu ziņā pieejami sociālie mājokļi ir 
jāsaprot kā tādi, kas paredzēti nelabvēlīgā 
situācijā esošām personām vai sociāli 
mazāk aizsargātām grupām, kurām 
maksātspējas ierobežojumu dēļ ir ļoti slikti 
sadzīves apstākļi vai kuras nespēj iegūt 
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mājokli atbilstoši tirgus nosacījumiem. mājokli atbilstoši tirgus nosacījumiem.

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.3. To darbību skaits un apjoms, kuras 
veicina kritisko tehnoloģiju un resursu 
izstrādi Savienības un tās dalībvalstu 
drošībai, kā arī divējāda lietojuma preču 
izstrādi

8.3. To darbību skaits un apjoms, kuras 
veicina kritisko tehnoloģiju un resursu 
pētniecību un izstrādi Savienības un tās 
dalībvalstu drošībai, kā arī divējāda 
lietojuma preču izstrādi

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.4.a Kopu un digitālās inovācijas 
centru skaits, kurus atbalsta, lai radītu 
sinerģiju starp reģionāliem, valsts, 
Eiropas un privātiem uzņēmumiem un to 
veiktajām darbībām

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.5. To darbību skaits un apjoms, kuras 8.5. To darbību skaits un apjoms, kuras 
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veicina kritisko resursu piegādi, ražošanu 
un uzkrāšanu, tostarp kritiskās veselības 
aprūpes nodrošināšanu

veicina kritisko resursu piegādi, ražošanu 
un uzkrāšanu — ja vien tas nav spēkā 
esošo tiesību aktu prasību ietvaros —, 
tostarp kritiskās veselības aprūpes 
nodrošināšanu

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.7.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.a To darbību skaits un apmērs, 
kuras uzņēmumiem, jo īpaši MVU, un 
kopienām palīdz digitalizēt savas darbības 
un palielināt savu vērtības ķēžu un 
darbības modeļu noturību

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.7.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.b Ar šā investīciju instrumenta 
palīdzību atbalstīto jaunuzņēmumu, 
tehnoloģiskās uzņēmējdarbības 
uzņēmumu un inovācijas ekosistēmu 
skaits un uzņēmējdarbības veicināšanai 
paredzēto darbību skaits un apmērs

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.7.c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.c To darbību skaits un apmērs, 
kuras veicina siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu, lai panāktu neto 
nulles emisiju ekonomiku, saskaņā ar ES 
mērķiem klimata jomā

Grozījums Nr. 53
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Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.7.d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.d Eiropas investīciju konsultāciju 
centru iesaistīšanās gadījumu skaits 
reģionos un dalībvalstīs ar līdz šim 
ierobežotiem rezultātiem projektu 
ierosināšanā un izstrādē un rūpniecības 
nozarēs ar nepietiekamām investīcijām, 
kuras iepriekš nav izmantojušas 
Savienības investīciju instrumentus

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.7.e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.e Privātajā kapitālā un riska 
kapitālā veiktu investīciju apjoma 
pieaugums saistītos projektos

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.7.f apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.f Reģionālais un nacionālais 
tvērums, kas liecina, ka atbalstu 
saņēmušās dalībvalstis un reģioni ir 
vienmērīgi izkliedēti Savienības teritorijā 
un ka saņemtais atbalsts nav koncentrēts 
ierobežotā skaitā dalībvalstu vai reģionu

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
V pielikums – A sadaļa – 2. daļa – 1. punkts – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) attiecībā uz atbalstu finansēšanas 
un investīciju darbībām Eiropas 
Stratēģisko investīciju logā – investīcijas, 

f) attiecībā uz atbalstu finansēšanas 
un investīciju darbībām Eiropas 
Stratēģisko investīciju logā – investīcijas 
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Savienībā iedibinātām un darbojošamies 
subjektiem piesaistot tirgus finansējumu, 
netiktu veiktas vispār vai ne tādā pašā 
apmērā, jo pastāv grūtības internalizēt 
Eiropas stratēģiskajām interesēm sniegto 
labumu;

netiktu veiktas vispār vai netiktu veiktas, 
Savienībā iedibinātiem un darbojošamies 
subjektiem piesaistot tirgus finansējumu, 
tāpēc ka pastāv grūtības internalizēt 
Eiropas stratēģiskajām interesēm un tās 
ilgtermiņa konkurētspējai sniegto labumu;

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
V pielikums – A sadaļa – 2. daļa – 2. punkts – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Finansēšanas un investīciju 
darbības Eiropas Stratēģisko investīciju 
logā var uzskatīt par papildu finansējumu 
arī jebkurā gadījumā, kad bez fonda 
InvestEU atbalsta Savienībā iedibināti un 
darbojošies subjekti šīs darbības nebūtu 
veikuši vispār vai ne tādā apmērā.

3) Finansēšanas un investīciju 
darbības Eiropas Stratēģisko investīciju 
logā var uzskatīt par papildu finansējumu 
arī jebkurā gadījumā, kad bez fonda 
InvestEU atbalsta Savienībā iedibināti un 
darbojošies subjekti šīs darbības nebūtu 
veikuši.

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
V pielikums – B sadaļa – 1. daļa – 12. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) investīcijām, kas saistītas ar cietā 
fosilā kurināmā un naftas ieguvi, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu, kā arī investīcijām saistībā 
ar gāzes ieguvi. Šo izslēgšanu nepiemēro:

12) investīcijām, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā un naftas ieguvi, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu, kā arī investīcijām saistībā 
ar gāzes ieguvi. Šo izslēgšanu nepiemēro 
projektiem, kas ir atbalsttiesīgi [Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda] ietvaros.

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
V pielikums – B sadaļa – 1. daļa – 12. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projektiem, kuriem nav 
dzīvotspējīgu alternatīvo tehnoloģiju;

svītrots
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Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
V pielikums – B sadaļa – 1. daļa – 12. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projektiem, kas saistīti ar 
piesārņojuma novēršanu un kontroli;

svītrots

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
V pielikums – B sadaļa – 1. daļa – 12. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) projektiem, kas saistīti ar oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas vai oglekļa 
uztveršanas un izmantošanas iekārtām; 
rūpniecības vai pētniecības projektiem, 
kas rada būtisku siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar 
piemērojamajām emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas sliekšņvērtībām;

svītrots
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