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Grozījums Nr. 31
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(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. Pagaidām vēl nav iespējams 
precīzi noteikt makroekonomiskā 
satricinājuma intensitāti. Turklāt 
pandēmijas ietekme Eiropā atšķiras, proti, 
daži reģioni ir ietekmēti smagāk, tādējādi 
palielinot bažas par tirgus nepilnībām 
šajos apgabalos, kā arī konkrētās 
rūpniecības nozarēs, un tam ir ļoti liela 
ietekme uz 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 pandēmija ir 
skaidri parādījusi, ka uzņēmējdarbības 
modeļu tradicionālā vērtības veidošana 
un vērtības nodrošināšana ir ļoti vāja un 
ka vajadzība pāriet uz ilgtspējīgu un 
digitalizētu ražošanas paradigmu ir 
stratēģiska prioritāte, lai nākotnē 
saglabātu Savienības līderpozīciju. Šādas 
neaizsargātības it sevišķi skāra MVU un 
jaunuzņēmumu ekosistēmas un 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 
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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.

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. Tas arī 
liecina par to, ka investīciju tirgus 
nepilnības ir jānovērš, ar spēcīgiem 
investīciju instrumentiem atbalstot ne 
tikai piegādes pusi, bet arī atbalstot šo 
instrumentu pieprasījuma pusi. Vēl 
svarīgāk ir tas, ka pašreizējais investīciju 
līmenis un prognozes neaptver Savienības 
vajadzības pēc strukturālām investīcijām, 
kas nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), 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, lai novērstu tirgus nepilnības un 
nepietiekami optimālas investīciju 
situācijas un mazinātu investīciju 
nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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 

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

Eiropas Savienībā ievērojami 
samazinājusies. Paredzams, ka ES IKP 
2020. gadā saruks par aptuveni 7,5 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Pandēmijas uzliesmojums ir 
parādījis globālo piegādes ķēžu savstarpējo 
saistību un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības reaģēšanu 
ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus, it sevišķi saskaņā ar zaļo kursu, 
un atbalstītu ātru, iekļaujošu un veselīgu 
ekonomikas atveseļošanu, galvenajam 
mērķim vajadzētu būt atbalsta sniegšanai 
citā gadījumā sarežģīti finansējamiem 
projektiem, kas Eiropas iedzīvotājiem 
sniedz ilgtermiņa vides un sociālos 
ieguvumus, piemēram, kvalitatīvas 
ilgtermiņa darbvietas un sabiedrisko 
infrastruktūru, kā arī ilgtspējīgus 
risinājumus, lai novērstu Covid-19 krīzi. 
Tādēļ ļoti svarīgi ir apzināt un atbalstīt 
projektus, kas nodrošina šādu patiesu 



PE657.168v01-00 6/157 AM\1212309LV.docx

LV

papildināmību un kvalitāti, nevis ko 
galvenokārt virza tehniskiem aspekti, 
piemēram, sviras faktori vai projekta 
ātrums un apjomi, ka arī izvairīties no 
dublēšanās un citu avotu izspiešanas un 
novērst tirgus nepilnības un nepietiekami 
optimālas investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami 
samazinājusies. Paredzams, ka ES IKP 
2020. gadā saruks par aptuveni 8,3 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Pretēji minētajai krīzei Covid-
19 pandēmijas uzliesmojums skāra visas 
dalībvalstis simetriski. Tas 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, 



AM\1212309LV.docx 7/157 PE657.168v01-00

LV

ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(“MVU”), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs 
visā Savienībā, tādējādi nepieļaujot esošo 
nelīdzsvarotību konsolidēšanos un 
padziļināšanos dalībvalstu 
tautsaimniecību starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Pascal Arimont

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, 

(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, 
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piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš, lai uzlabotu Savienības reaģēšanu 
ārkārtas situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(“MVU”), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš — jo īpaši mazo un vidējo 
uzņēmumu ("MVU") gadījumā —, lai 
uzlabotu Savienības reaģēšanu ārkārtas 
situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, tostarp ar ekonomikas 
digitalizāciju un dekarbonizēšanu, 
vienlaikus saglabājot tās atvērtību 
konkurencei un tirdzniecībai saskaņā ar tās 
noteikumiem. Paredzams, ka investīciju 
aktivitāte būs ievērojami samazinājusies. 
Pat pirms pandēmijas, lai gan Savienībā 
bija novērojama investīciju attiecības pret 
IKP atveseļošana, tā joprojām nebija tik 
liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 
atveseļošanas laikā, un nebija pietiekama, 
lai kompensētu nepietiekamo investīciju 
gadus pēc 2009. gada krīzes. Vēl svarīgāk 
ir tas, ka pašreizējais investīciju līmenis un 
prognozes neaptver Savienības vajadzības 
pēc strukturālām investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai atjaunotu ilgtermiņa 
izaugsmi un uzturētu to, ņemot vērā 
tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo 
konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
("MVU"), un vajadzību risināt sabiedriskas 
nozīmes uzdevumus, piemēram, ilgtspējas 
vai iedzīvotāju novecošanas jomā. 
Tādējādi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus un atbalstītu ātru, iekļaujošu un 
veselīgu ekonomikas atveseļošanu, ir 
nepieciešams atbalsts, lai novērstu tirgus 
nepilnības un nepietiekami optimālas 
investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová
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Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Covid-19 pandēmija ir liels 
satricinājums pasaules un Savienības 
ekonomikai. Nepieciešamo ierobežošanas 
pasākumu dēļ ekonomiskā aktivitāte 
Eiropas Savienībā ievērojami 
samazinājusies. Paredzams, ka ES IKP 
2020. gadā saruks par aptuveni 7,5 %, 
daudz vairāk nekā finanšu krīzes laikā 
2009. gadā. Pandēmijas uzliesmojums ir 
parādījis globālo piegādes ķēžu savstarpējo 
saistību un atklājis dažas neaizsargātības, 
piemēram, stratēģisko nozaru pārmērīgu 
paļaušanos uz nediversificētiem ārējās 
piegādes avotiem. Šādas neaizsargātības ir 
jānovērš — jo īpaši mazo un vidējo 
uzņēmumu ("MVU") un 
mikrouzņēmumu gadījumā —, lai 
uzlabotu Savienības reaģēšanu ārkārtas 
situācijās, kā arī visas ekonomikas 
noturību, kohēziju, digitalizāciju un 
ilgtspēju, 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, 
un vajadzību risināt sabiedriskas nozīmes 
uzdevumus, piemēram, ilgtspējas vai 
iedzīvotāju novecošanas jomā. Tādējādi, 
lai sasniegtu Savienības politikas mērķus 
un atbalstītu ātru, iekļaujošu un veselīgu 



PE657.168v01-00 10/157 AM\1212309LV.docx

LV

optimālas investīciju situācijas un mazinātu 
investīciju nepietiekamību mērķa nozarēs.

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

Or. en

Grozījums Nr. 36
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Novērtējumos ir uzsvērts, ka 
2014.–2020. gada daudzgadu finanšu 
shēmas ietvaros īstenoto finanšu 
instrumentu dažādība ir radījusi zināmu 
pārklāšanos to tvērumā. Šī dažādība ir arī 
radījusi sarežģījumus starpniekiem un 
galasaņēmējiem, kuri saskārušies ar 
atšķirīgiem atbalsttiesīguma un ziņošanas 
noteikumiem. Saderīgu noteikumu trūkuma 
rezultātā ir bijis arī grūtāk kombinēt 
vairākus Savienības fondus, lai gan šādas 
kombinācijas būtu bijušas izdevīgas, lai 
atbalstītu projektus, kam bija nepieciešams 
dažāda veida finansējums. Tāpēc būtu 
jāizveido vienots fonds — fonds 
InvestEU —, kas balstīts uz Investīciju 
plānā Eiropai izveidotā Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda (ESIF) pieredzi, lai 
panāktu efektīvāku darbības atbalstu 
galasaņēmējiem, integrējot un vienkāršojot 
finansējumu, ko piedāvā vienotajā budžeta 
garantijas shēmā, tādējādi uzlabojot 
Savienības atbalsta ietekmi un vienlaikus 
samazinot Savienības izmaksas, kas 
sedzamas no budžeta.

(2) Novērtējumos ir uzsvērts, ka 
2014.–2020. gada daudzgadu finanšu 
shēmas ietvaros īstenoto finanšu 
instrumentu dažādība ir radījusi zināmu 
pārklāšanos to tvērumā. Šī dažādība ir arī 
radījusi sarežģījumus starpniekiem un 
galasaņēmējiem, kuri saskārušies ar 
atšķirīgiem atbalsttiesīguma un ziņošanas 
noteikumiem. Saderīgu noteikumu trūkuma 
rezultātā ir bijis arī grūtāk kombinēt 
vairākus Savienības fondus, lai gan šādas 
kombinācijas būtu bijušas izdevīgas, lai 
atbalstītu projektus, kam bija nepieciešams 
dažāda veida finansējums. Tāpēc būtu 
jāizveido vienots fonds — fonds 
InvestEU —, kas cenšas uzlabot 
Investīciju plānā Eiropai izveidotā Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) 
pieredzi, lai panāktu efektīvāku darbības 
atbalstu galasaņēmējiem, integrējot un 
vienkāršojot finansējumu, ko piedāvā 
vienotajā budžeta garantijas shēmā, 
tādējādi uzlabojot Savienības atbalsta 
ietekmi un novēršot ESIF nepilnības, kā 
Eiropas Revīzijas palāta noteikusi Īpašajā 
ziņojumā Nr. 03/2019, vienlaikus 
samazinot Savienības izmaksas, kas 
sedzamas no budžeta.

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 
un stimulētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi un nodarbinātību, pēdējo gadu 
laikā Savienība ir pieņēmusi vērienīgas 
stratēģijas un tiesību aktus, piemēram, 
šādus: "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), 
2050. gada ilgtermiņa stratēģija "Tīru 
planētu - visiem!" (2018. gada 
28. novembris), "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), "Regula, ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru" 
(2020. gada 4. marts), "Jauna Eiropas 
industriālā stratēģija" (2020. gada 
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pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 
atbalstu investīcijām un piekļuvi 
finansējumam.

10. marts), "MVU stratēģija ilgtspējīgai un 
digitālai Eiropai" (2020. gada 10. marts), 
"ES Biodaudzveidības stratēģija 
2030. gadam" (2020. gada 20. maijs), 
"Regula par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai" 
(2020. gada jūnijs), "Energosistēmas 
integrācijas stratēģija" un "Ūdeņraža 
stratēģija" (2020. gada 8. jūlijs), un 
ierosinās "Renovācijas viļņa stratēģiju" 
2020. gada 3. ceturksnī. Fondam InvestEU 
būtu jāizmanto un jāpastiprina sinerģija 
starp minētajām savstarpēji 
pastiprinošajām stratēģijām un jāatbalsta 
tiesību aktu īstenošana, sniedzot atbalstu 
investīcijām un piekļuvi finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Paolo Borchia

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” 

(3) Lai nostiprinātu iekšējo tirgu 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" 
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(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.

(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.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir satvars valsts reformu 
prioritāšu apzināšanai un to īstenošanas 
uzraudzībai. Dalībvalstis, attiecīgā 
gadījumā sadarbojoties ar vietējām un 
reģionālajām iestādēm, izstrādā savas 
valsts daudzgadu investīciju stratēģijas 
minēto reformu prioritāšu atbalstam. 
Minētās stratēģijas būtu jāiesniedz kopā ar 
ikgadējām valsts reformu programmām, 
lai iezīmētu un koordinētu prioritāros 
investīciju projektus, kas atbalstāmi ar 
valsts finansējumu, Savienības 
finansējumu vai abiem finansējuma 

(4) Dalībvalstis, attiecīgā gadījumā 
sadarbojoties ar vietējām un reģionālajām 
iestādēm, izstrādā savas valsts daudzgadu 
investīciju stratēģijas. Minētās stratēģijas 
būtu jāiesniedz, lai iezīmētu un koordinētu 
prioritāros investīciju projektus, kas 
atbalstāmi ar valsts finansējumu, 
Savienības finansējumu vai abiem 
finansējuma veidiem. Šajās stratēģijās būtu 
jānodrošina, lai Savienības finansējumu 
izmantotu saskaņoti un lai maksimāli 
palielinātu pievienoto vērtību finansiālajam 
atbalstam, ko saņemtu jo īpaši no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem, 
Atveseļošanas un noturības mehānisma un 
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veidiem. Šajās stratēģijās būtu jānodrošina, 
lai Savienības finansējumu izmantotu 
saskaņoti un lai maksimāli palielinātu 
pievienoto vērtību finansiālajam atbalstam, 
ko saņemtu jo īpaši no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem, 
Atveseļošanas un noturības mehānisma un 
programmas InvestEU.

programmas InvestEU.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

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, 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
investīciju dinamika gan izaugsmes 
aizdevumos, gan privātā pašu kapitāla 
investīcijās. Fondam InvestEU būtu 
jāstiprina Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskā konverģence, it sevišķi 
reģionos, kurus pandēmija skārusi 
nesamērīgi, un kohēzija, 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 papildinoši, kā arī 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 
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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.

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, kā 
arī pārrobežu projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences, 
kohēzijas un noturības 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 
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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.

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 un projekti, kuri sekmē 
tīklu, kopu un digitālo inovāciju centru 
izveidi visos ES reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Ivo Hristov

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 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas un 
sociālekonomiskās konverģences un 
kohēzijas 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 
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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.

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 nozaru vai 
ģeogrāfiskās koncentrācijas, un būtu 
jāatvieglo piekļuve projektiem, ko veido 
partnervienības vairākos ES reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

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 

(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, kā arī 
atbalstīt sinerģiju ar tūrisma nozari un 
pārtikas nozari. Kultūras un radošās 
nozares, audiovizuālā nozare un 
plašsaziņas līdzekļu nozare ir būtiskas 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

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 

(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, kā 
arī radošas nozares  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 
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auditorijai pāri valstu robežām. robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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 
strauji augošas un ieņem nozīmīgu vietu 
Savienības ekonomikā, radot 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 
stratēģiskās investīcijas audiovizuālajā un 
plašsaziņas līdzekļu saturā un tehnoloģijā 
noteiks ilgtermiņa spēju radīt un izplatīt 
saturu plašai auditorijai pāri valstu 
robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Michael Bloss
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 47
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
Savienībā izveidot ilgtspējīgu finanšu 
sistēmu, kura atbalsta privātā kapitāla 

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

pārorientēšanu uz ilgtspējīgām investīcijām 
saskaņā ar mērķiem, kas izklāstīti 
Komisijas 2018. gada 8. marta paziņojumā 
"Rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes 
finansēšana" un Komisijas 2020. gada 
14. janvāra paziņojumā par Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, kā arī saskaņā ar 
kritērijiem kuri izklāstīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) 2020/8521a.

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

Or. en

Grozījums Nr. 48
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 49
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu par klimata pārmaiņām un 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma 
InvestEU palīdzēs integrēt rīcību klimata 
jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 
vismaz 50 % Savienības budžeta izdevumu 
veltīt klimata mērķu sasniegšanai. Ir 
paredzams, ka darbības saskaņā ar 
programmu InvestEU segs izmaksas 
vismaz 80 % apmērā no programmas 
InvestEU kopējā finansējuma klimata 
jomas mērķu īstenošanai. Attiecīgās 
darbības tiks apzinātas, sagatavojot un 
īstenojot programmu InvestEU, un atkārtoti 
izvērtētas saistībā ar attiecīgajiem 
izvērtēšanas un pārskatīšanas procesiem.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Fonda InvestEU ieguldījumam 
klimata mērķu sasniegšanā tiks sekots, 
izmantojot ES klimata marķiera sistēmu, 
ko Komisija izstrādās sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem, 

svītrots
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atbilstoši izmantojot kritērijus, kas 
paredzēti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai25], 
lai noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 
vides ziņā ilgtspējīga. Programmai 
InvestEU būtu jāveicina arī ilgtspējīgas 
attīstības mērķu citu dimensiju 
īstenošana.
_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Fonda InvestEU ieguldījumam 
klimata mērķu sasniegšanā tiks sekots, 
izmantojot ES klimata marķiera sistēmu, 
ko Komisija izstrādās un ko saskaņos ar 
harmonizēto daudzpusēju attīstības banku 
metodiku par klimatrīcības noteikšanu24a 
sadarbībā ar potenciālajiem īstenošanas 
partneriem, atbilstoši izmantojot kritērijus, 
kas paredzēti [regulā par regulējuma 
izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai25], lai noteiktu, vai 
saimnieciskā darbība ir vides ziņā 
ilgtspējīga. Programmai InvestEU būtu 
jāveicina arī ilgtspējīgas attīstības mērķu 
citu dimensiju īstenošana.

_________________ _________________
24a 2019. gada vienotais ziņojums par 
daudzpusēju attīstības banku 
klimatrīcības finansējumu, 2020. gada 
augusts, ERDB, EIB, ADB, AIIB, IDB 
Group, ISDB, WB Group.

25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.
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Or. en

Grozījums Nr. 52
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas 
foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par 
globālajiem riskiem puse no desmit 
visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud 
pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. 
Šādi riski ietver gaisa, augsnes, iekšzemes 
ūdeņu un okeānu piesārņojumu, 
ekstrēmus laikapstākļu notikumus, 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un 
klimata pārmaiņu seku nesekmīgu 
mazināšanu un pielāgošanos tām. Vides 
aizsardzības principi ir stingri iestrādāti 
Līgumos un daudzās Savienības politikas 
nostādnēs. Tādējādi vides aizsardzības 
mērķu integrēšana būtu jāveicina ar 
fondu InvestEU saistītās darbībās. Vides 
aizsardzība un saistīto risku novēršana un 
pārvaldība būtu jāiekļauj investīciju 
sagatavošanā un īstenošanā. Vides 
aizsardzība un saistīto risku novēršana un 
pārvaldība būtu jāiekļauj investīciju 
sagatavošanā un īstenošanā. Savienībai 
arī būtu jāseko līdzi tās izdevumiem, kas 
saistīti ar bioloģisko daudzveidību un 
gaisa piesārņojuma kontroli, lai izpildītu 
ziņošanas pienākumus saskaņā ar 
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību26 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu (ES) 2016/228427. Tāpēc 
investīcijām, kuras piešķirtas vides 
ilgtspējas mērķu sasniegšanai, būtu 
jāseko līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, 
kas ir saskanīga ar metodiku, kura 
izstrādāta atbilstīgi citām Savienības 
programmām, ko piemēro klimata, 
bioloģiskās daudzveidības un gaisa 
piesārņojuma pārvaldībai, lai būtu 

svītrots
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iespējams atsevišķi un kopīgi izvērtēt 
investīciju ietekmi uz galvenajiem dabas 
kapitāla, tostarp gaisa, ūdens, zemes un 
bioloģiskās daudzveidības, elementiem.
_________________
26 OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp.
27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 
14. decembris) par dažu gaisu 
piesārņojošo vielu valstu emisiju 
samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 
2003/35/EK un atceļ Direktīvu 
2001/81/EK (OV L 344, 17.12.2016., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 53
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Investīciju projekti, kas saņem 
ievērojamu Savienības atbalstu, īpaši 
infrastruktūras jomā, īstenošanas 
partnerim būtu jāizvērtē, lai noteiktu, vai 
tiem ir ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo 
jomu. Uz investīciju projektiem, kuriem ir 
šāda ietekme, būtu jāattiecina ilgtspējas 
pārbaude saskaņā ar norādēm, kas 
Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem 
programmas InvestEU ietvaros. Šajās 
norādēs būtu atbilstoši jāizmanto kritēriji, 
kas noteikti [regulā par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides 
ziņā ilgtspējīga un atbilst norādēm, kas 
izstrādātas citām Savienības programmām. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
šādās norādēs būtu jāiekļauj atbilstīgi 
noteikumi, lai izvairītos no nepamatota 
administratīvā sloga, un no ilgtspējas 

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

kas izveidota fonda InvestEU vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ņemot vērā ekonomiskās situācijas 
pasliktināšanos Savienībā ierobežošanas 
pasākumu dēļ, kurus piemēroja, reaģējot 
uz Covid-19 pandēmiju, kā rezultātā ir 
sagaidāms, ka Savienības kopējais IKP 
2020. gadā saruks par 8,3 % un dažās 
dalībvalstīs — par vairāk nekā 10 %, 
programmā prioritāte būtu jāpiešķir 
Savienības ekonomikas atveseļošanai, 
rūpnieciskās ražošanas atjaunošanai un 
nodarbinātībai, vienlaikus sekmējot 
Eiropas nozaru pāreju uz digitalizāciju un 
klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Pascal Arimont

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, darbvietu radīšanu, 
konkurētspēju un konverģenci. Tas arī rada 
nelīdzsvarotības konsolidācijas risku un 
ietekmē reģionu attīstību ilgtermiņā, kas jo 
īpaši labi redzams digitālās 
infrastruktūras jomā. Ir izšķiroši svarīgi 
atbalstīt ātru un ļoti ātru platjoslas 
savienojamību visos Savienības lauku un 
pilsētu apgabalos, stimulēt sabiedrisko 
pakalpojumu digitalizāciju, 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 Savienības 
ilgtermiņa konkurētspēju, gan tās 
ekonomikas noturību. Ievērojamām 
investīcijām Savienības infrastruktūrā, 
īpaši starpsavienojumos un 
energoefektivitātē un Eiropas vienotas 
transporta telpas izveidē, ir būtiska nozīme, 
lai sasniegtu Savienības ilgtspējas mērķus, 
tostarp izpildītu Savienības saistības 
attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
un sasniegtu 2030. gada mērķus 
enerģētikas un klimata jomā. Tādēļ 
atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu būt 
vērstam uz investīcijām transporta, 
enerģētikas, tostarp energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu un citu drošas 
un ilgtspējīgas mazemisijas enerģijas 
avotu, vides infrastruktūras, ar rīcību 
klimata jomā saistītas infrastruktūras, 
jūrlietu infrastruktūras un digitālās 
infrastruktūras jomā. Programmā InvestEU 
prioritāte būtu jāpiešķir jomām, kurās ir 
nepietiekamas investīcijas un kurās ir 
nepieciešamas papildu investīcijas. Lai 
maksimāli palielinātu Savienības finansiālā 
atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir 
lietderīgi veicināt racionalizētu 
investēšanas procesu, kas nodrošina 
projektu plūsmas pamanāmību un 



PE657.168v01-00 28/157 AM\1212309LV.docx

LV

vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

maksimāli palielina attiecīgo Savienības 
programmu sinerģijas tādās jomās kā 
transports, enerģētika un digitalizācija. 
Paturot prātā drošuma un drošības 
apdraudējumus, investīciju projektiem, kas 
saņem Savienības atbalstu, būtu jāietver 
infrastruktūras noturības pasākumi, tostarp 
infrastruktūras uzturēšana un drošība, un 
tajos būtu jāņem vērā principi, kas attiecas 
uz iedzīvotāju aizsardzību sabiedriskās 
vietās. Tam būtu jāpapildina centieni, ko 
veic citi Savienības fondi, kuri sniedz 
atbalstu drošības komponentiem 
investīcijām sabiedriskās vietās, transportā, 
enerģētikā un citā kritiskā infrastruktūrā, 
piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica

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 

(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, skarot Savienības konverģenci 
un kohēziju. 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, ietverot būtiskas investīcijas 
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transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 
veicināt racionalizētu investēšanas procesu, 
kas nodrošina projektu plūsmas 
pamanāmību un maksimāli palielina 
attiecīgo Savienības programmu sinerģijas 
tādās jomās kā transports, enerģētika un 
digitalizācija. Paturot prātā drošuma un 
drošības apdraudējumus, investīciju 
projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 
būtu jāietver infrastruktūras noturības 
pasākumi, tostarp infrastruktūras 
uzturēšana un drošība, un tajos būtu jāņem 
vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 
aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 
jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 
fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

renovācijā un inovatīvu risinājumu 
integrēšanā celtniecības nozarē, lai līdz 
2025. gadam šajā nozarē sasniegtu nulles 
siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķi un 
augstu energoefektivitāti un 
klimatneitralitāti. Tāpat investīcijas 
celtniecības nozarē ir vajadzīgas, lai 
palīdzētu izveidot līdz 2 miljoniem 
darbvietu un virzīties uz tīru ekonomiku 
Eiropas zaļā kursa kontekstā. Tādēļ 
atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu būt 
vērstam uz investīcijām transporta, 
enerģētikas, tostarp energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu un citu drošas 
un ilgtspējīgas mazemisijas enerģijas 
avotu, vides infrastruktūras, ar rīcību 
klimata jomā saistītas infrastruktūras, 
jūrlietu infrastruktūras un digitālās 
infrastruktūras jomā. Programmā InvestEU 
prioritāte būtu jāpiešķir jomām, kurās ir 
nepietiekamas investīcijas un kurās ir 
nepieciešamas papildu investīcijas. Lai 
maksimāli palielinātu Savienības finansiālā 
atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir 
lietderīgi veicināt racionalizētu 
investēšanas procesu, kas nodrošina 
projektu plūsmas pamanāmību un 
maksimāli palielina attiecīgo Savienības 
programmu sinerģijas tādās jomās kā 
transports, enerģētika un digitalizācija. 
Paturot prātā drošuma un drošības 
apdraudējumus, investīciju projektiem, kas 
saņem Savienības atbalstu, būtu jāietver 
infrastruktūras noturības pasākumi, tostarp 
infrastruktūras uzturēšana un drošība, un 
tajos būtu jāņem vērā principi, kas attiecas 
uz iedzīvotāju aizsardzību sabiedriskās 
vietās. Tam būtu jāpapildina centieni, ko 
veic citi Savienības fondi, kuri sniedz 
atbalstu drošības komponentiem 
investīcijām sabiedriskās vietās, transportā, 
enerģētikā un citā kritiskā infrastruktūrā, 
piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds.

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
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 

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci, 
vienlaikus ievērojot principu "Nerada 
būtisku kaitējumu" un obligātos 
aizsardzības pasākumus, kā minēts 
Regulā (ES) 2020/8521a. Tas arī rada 
nelīdzsvarotības konsolidācijas risku un 
ietekmē reģionu attīstību ilgtermiņā. 
Ievērojamām investīcijām Savienības 
infrastruktūrā, īpaši starpsavienojumos un 
energoefektivitātē un Eiropas vienotas 
transporta telpas izveidē, ir būtiska nozīme, 
lai sasniegtu Savienības ilgtspējas mērķus, 
tostarp izpildītu Savienības saistības 
attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
un sasniegtu 2030. gada mērķus 
enerģētikas un klimata jomā. Tādēļ 
atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu būt 
vērstam uz investīcijām transporta, 
enerģētikas, tostarp energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu un citu drošas 
un ilgtspējīgas mazemisijas enerģijas 
avotu, vides infrastruktūras, ar rīcību 
klimata jomā saistītas infrastruktūras, 
jūrlietu infrastruktūras un digitālās 
infrastruktūras jomā. Programmā InvestEU 
prioritāte būtu jāpiešķir jomām, kurās ir 
nepietiekamas investīcijas un kurās ir 
nepieciešamas papildu investīcijas. Lai 
maksimāli palielinātu Savienības finansiālā 
atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir 
lietderīgi veicināt racionalizētu 
investēšanas procesu, kas nodrošina 
projektu plūsmas pamanāmību un 
maksimāli palielina attiecīgo Savienības 
programmu sinerģijas tādās jomās kā 
transports, enerģētika un digitalizācija. 
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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.

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 58
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 59
Paolo Borchia
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Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 
sasniegtu 2030. gada mērķus enerģētikas 
un klimata jomā. Tādēļ atbalstam no fonda 
InvestEU vajadzētu būt vērstam uz 
investīcijām transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un 
ilgtspējīgas mazemisijas enerģijas avotu, 
vides infrastruktūras, ar rīcību klimata 
jomā saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
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 

(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. 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. 
Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes, 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 
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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.

kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Seán Kelly
PPE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras, kosmosa infrastruktūras 
un digitālās infrastruktūras jomā. 
Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
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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.

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, kosmosa 
infrastruktūrā gan orbītā, gan uz zemes, 
un citā kritiskā infrastruktūrā, piemēram, 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 

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

ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras, kosmosa 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, kosmosa 
infrastruktūrā gan orbītā, gan uz zemes, 
un citā kritiskā infrastruktūrā, piemēram, 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski
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Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zems infrastruktūras investīciju 
līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā un 
atkal Covid-19 krīzes laikā mazināja 
Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, konkurētspēju un konverģenci. 
Tas arī rada nelīdzsvarotības konsolidācijas 
risku un ietekmē reģionu attīstību 
ilgtermiņā. Ievērojamām investīcijām 
Savienības infrastruktūrā, īpaši 
starpsavienojumos un energoefektivitātē un 
Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, 
ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības 
ilgtspējas mērķus, tostarp izpildītu 
Savienības saistības attiecībā uz 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sasniegtu 
2030. gada mērķus enerģētikas un klimata 
jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU 
vajadzētu būt vērstam uz investīcijām 
transporta, enerģētikas, tostarp 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu un citu drošas un ilgtspējīgas 
mazemisijas enerģijas avotu, vides 
infrastruktūras, ar rīcību klimata jomā 
saistītas infrastruktūras, jūrlietu 
infrastruktūras un digitālās infrastruktūras 
jomā. Programmā InvestEU prioritāte būtu 
jāpiešķir jomām, kurās ir nepietiekamas 
investīcijas un kurās ir nepieciešamas 
papildu investīcijas. Lai maksimāli 
palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 
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 

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

fondi, kuri sniedz atbalstu drošības 
komponentiem investīcijām sabiedriskās 
vietās, transportā, enerģētikā un citā 
kritiskā infrastruktūrā, piemēram, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(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. Pētniecībai un inovācijai būs 
svarīga nozīme krīzes pārvarēšanā un 
Savienības politikas virzienu īstenošanai 
un tās mērķu sasniegšanai 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 tas nav panākts. 
Tādēļ ar programmu InvestEU būtu 
izteikti jāsekmē tas, ka dalībvalstīs tiek 
palielināti publiskie un privātie 
ieguldījumi pētniecībā un inovācijā, 
tādējādi palīdzot sasniegt pētniecībā un 
izstrādē veikto vispārējo ieguldījumu 
līmeni vismaz 3 % apmērā no Savienības 
IKP. Lai sasniegtu mērķi, dalībvalstīm un 
privātajam sektoram būs jāpapildina 
programma ar savām un pastiprinātām 
investīcijām pētniecībā, izstrādē un 
inovācijās, lai izvairītos no 
nepietiekamām investīcijām pētniecībā un 
inovācijā, kas kaitē Savienības rūpniecības 
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uzņēmumu piekļuvi finansējumam. un ekonomikas konkurētspējai un tās 
iedzīvotāju dzīves kvalitātei. Fondam 
InvestEU būtu arī 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.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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, 

(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 kā pētniecībai un inovācijām 
būs ļoti liela nozīme Savienības noturības 
konsolidēšanā, lai risinātu nākotnes 
problēmas, fondam InvestEU būtu 
jānovērš pašreizējais investīciju trūkums 
pētniecībā un inovācijā, kas kaitē 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā 
palielinājās, investīcijas katrā reģionā 
atšķīrās, un ir sagaidāms, ka šāda 
tendence palielināsies reģionos, kurus 
pandēmija skārusi vissmagāk. Turklāt 
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, 
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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.

darbvietu radīšanai un kvalitātei un 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomika nozare, jo kopā ar ceļojumu 
nozari tieši papildina Savienības IKP par 
3,9 % un veido 5,1 % no Savienības 
kopējā darbaspēka. Nozare, kas ietver 
viesnīcas, restorānus, tūroperatorus, 
ceļojumu aģentūras, pasažieru 
pārvadājumu uzņēmumus un izklaides 
vietas, galvenokārt sastāv no MVU, 
tostarp ģimenes uzņēmumiem, kuri 
Covid-19 pandēmijas dēļ piedzīvojuši īpaši 
krasu kritumu. Tāpēc programmai 
InvestEU būtu jāpalīdz atveseļot šo nozari 
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un šīs nozares ilgtermiņa konkurētspēju, 
atbalstot darbības ilgtspējīga, inovatīva un 
digitalizēta tūrisma veicināšanai. 
Vajadzības gadījumā programmai būtu 
jāņem vērā arī nepieciešamība samazināt 
dalībvalstu pārmērīgu atkarību no 
tūrisma, kas izrādījās viena no Savienības 
ekonomikas neaizsargātākajām nozarēm, 
kuru skāra tūlītēji un neprognozējami 
ierobežojumi attiecībā uz personu brīvu 
pārvietošanos Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Pascal Arimont

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomika nozare, kas nodarbina vairāk 
nekā 22 miljonus cilvēku, no kuriem 
daudzi strādā mikrouzņēmumos un mazos 
un vidējos uzņēmumos un no kuriem 
daudzas ir sievietes un gados jauni cilvēki. 
Tūrisma nozare Covid-19 pandēmijas dēļ 
piedzīvojusi īpaši krasu kritumu, 
ieņēmumu zaudējumiem kopš 2020. maija 
sasniedzot aptuveni 85 % viesnīcām, 
restorāniem, tūroperatoriem, ceļojumu 
aģentūrām un tālsatiksmes vilcieniem un 
90 % — kruīza kuģiem un 
aviosabiedrībām. Tāpēc programmai 
InvestEU būtu jāpalīdz nostiprināt šīs 
nozares ilgtermiņa konkurētspēju, atbalstot 
ilgtspējīgu, drošu, līdztiesīgu, inovatīvu un 
digitalizētu atveseļošanos tūrisma nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Paolo Borchia
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomika nozare, kas Covid-19 
pandēmijas dēļ piedzīvojusi īpaši krasu 
kritumu, jo ir reģistrēti daudzi uzņēmumu 
bankroti un zaudētas daudzas darbvietas. 
Dalībvalstis, kurās tūrisms veido 
ievērojamu daļu no IKP, visticamāk, 
saskarsies ar ilgtermiņa negatīvām 
strukturālām sekām, ko radījusi 
pandēmijas ietekme uz šo nozari. Tāpēc 
programmai InvestEU būtu jāpalīdz 
nostiprināt šīs nozares ilgtermiņa 
konkurētspēju, atbalstot darbības tūrisma 
nozares, kā arī inovatīva un digitalizēta 
tūrisma veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne 
Cutajar

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) Viesmīlības nozare ir svarīga 
Savienības ekonomika nozare, kas 
nodarbina 5 % no Savienības darbaspēka. 
Tūrisms ir nozare, kas Covid-19 
pandēmijas dēļ piedzīvojusi īpaši krasu 
kritumu ar milzīgiem ieņēmumu 
zaudējumiem viesnīcām, restorāniem, 
tūroperatoriem, ceļojumu aģentūrām un 
tālsatiksmes vilcieniem, kruīza kuģiem un 
aviosabiedrībām. Tāpēc programmai 
InvestEU būtu jāpalīdz nostiprināt 
viesmīlības nozares ilgtermiņa 
konkurētspēju, atbalstot darbības 
ilgtspējīga, inovatīva un digitalizēta 
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tūrisma veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomika nozare, kas Covid-19 
pandēmijas dēļ piedzīvojusi īpaši krasu 
kritumu, jo ir reģistrēts plašs bezdarbs, 
kurš it sevišķi skāris sezonas darba 
ņēmējus un personas, kas ir neaizsargātā 
situācijā. Tāpēc programmai InvestEU 
būtu jāpalīdz nostiprināt šīs nozares 
ilgtermiņa konkurētspēju un attīstīt 
ilgtspējīgu tūrisma nozari, atbalstot 
ilgtspējīgu, inovatīvu un digitalizētu 
atveseļošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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 

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

Or. en

Grozījums Nr. 72
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Morten Petersen

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 

(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, īstenojot 
Garantiju jauniešiem un sasniedzot 
jaunās Prasmju programmas Eiropai 
mērķus, 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 
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nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

pozitīvu sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu, it sevišķi mudinot izmantot 
sociālās ietekmes obligācijas vai sociālās 
ietekmes līgumus, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(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 
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ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
integrācijā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp 
darba ņēmēju pārkvalificēšanā un 
kvalifikācijas celšanā cita starpā reģionos, 
kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas 
ekonomikas un kurus ir ietekmējusi 
strukturālā pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku. Tas būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu projektus, kas rada pozitīvu 
sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
integrācijā sabiedrībā var uzlabot 
ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tās 
koordinē Savienības līmenī. Fonds 
InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 
investīcijas izglītībā un apmācībā, tostarp 
darba ņēmēju pārkvalificēšanā un 
kvalifikācijas celšanā cita starpā reģionos, 
kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas 
ekonomikas un kurus ir ietekmējusi 
strukturālā pāreja uz mazoglekļa 
ekonomiku. Tas būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu projektus, kas rada pozitīvu 
sociālo ietekmi un veicina sociālo 
iekļaušanu, palīdzot palielināt 
nodarbinātību visos reģionos, jo īpaši 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, un lai uzlabotu 
situāciju attiecībā uz dzimumu līdztiesību, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
ietverot tādus nodarbinātības veidus, kas 
atbalsta darba un privātās dzīves līdzsvaru 
un labāku aprūpes pienākumu 
sadalījumu, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Ivo Hristov

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 

(22) Kā izklāstīts Komisijas 2017. gada 
26. aprīļa pārdomu dokumentā par Eiropas 
sociālo dimensiju, paziņojumā par Eiropas 
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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, 
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.

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, 
kvalifikācijas celšanā un sagatavošanā 
darba tirgus nākotnes prasībām 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 
nekvalificētiem un mazkvalificētiem darba 
ņēmējiem un ilgtermiņa bezdarbniekiem, 
un lai uzlabotu situāciju attiecībā uz 
dzimumu līdztiesību, vienlīdzīgām 
iespējām, nediskrimināciju, pieejamību, 
paaudžu solidaritāti, veselības un sociālo 
pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

Or. en



AM\1212309LV.docx 49/157 PE657.168v01-00

LV

Grozījums Nr. 75
Paolo Borchia

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, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 

(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, 
vienlīdzīgām iespējām, nediskrimināciju, 
pieejamību, paaudžu solidaritāti, veselības 
un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem 
mājokļiem, bezpajumtniecību, digitālo 
iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu 
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un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem, tostarp trešo valstu 
valstspiederīgajiem. Programmai InvestEU 
būtu arī jāatbalsta Eiropas kultūra un 
radošuma darbības ar sociālu mērķi.

un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem 
cilvēkiem. Programmai InvestEU būtu arī 
jāatbalsta Eiropas kultūra un radošuma 
darbības ar sociālu mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Ivo Hristov

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem atveseļošanas posmā un 
vienlaikus nodrošināt, ka investori 
koncentrējas uz Savienības vidēja termiņa 
un ilgtermiņa politikas prioritātēm un 
darbībām, lai īstenotu Savienības tiesību 
aktus, piemēram, Eiropas zaļo kursu, 
Eiropas zaļā kursa investīciju plānu, 
Regulu (ES) 2020/8521a, Eiropas Klimata 
aktu1b, Eiropas digitālās nākotnes 
veidošanas stratēģiju, programmas 
"Apvārsnis Eiropa" mērķus, renovācijas 
vilni, Eiropas sociālo tiesību pīlāru 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 
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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.).
1b Regula (ES) 2020/XXX, ar ko izveido 
satvaru klimatneitralitātes panākšanai. 

Or. en

Grozījums Nr. 78
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. Programmai InvestEU 
vajadzētu spēt sniegt būtisku atbalstu 
uzņēmumiem, it sevišķi MVU un 
mikrouzņēmumiem, 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, Garantiju 
jauniešiem, Eiropas Garantiju bērniem, 
jauno Eiropas industriālo stratēģiju, 
Eiropas MVU stratēģiju un paziņojumu 
"Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai". 
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partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

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

Or. en

Grozījums Nr. 79
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. 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, Eiropas 
Datu stratēģiju, Balto grāmatu par 
mākslīgo intelektu un Eiropas digitālo 
nākotni, Eiropas sociālo tiesību pīlāru un 
paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa 
taisnīgai pārejai". Tai būtu ievērojami 
jāpalielina Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) grupas, valsts attīstību veicinošu 
banku un iestāžu un citu īstenošanas 
partneru riska uzņemšanās spēja 
ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Covid-19 pandēmijas izraisītajā 
ekonomikas krīzē resursu sadale tirgū nav 
pilnībā efektīva, un šķietamais risks būtiski 
kavē privāto investīciju plūsmu. Šādos 
apstākļos fonda InvestEU galvenā iezīme 
mazināt risku, kas saistīts ar ekonomiski 
dzīvotspējīgiem projektiem, lai piesaistītu 
privāto finansējumu, ir īpaši vērtīga, un tā 
būtu jāstiprina, lai novērstu asimetriskas 
atveseļošanas risku. 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 digitālās nākotnes 
veidošanas stratēģiju un paziņojumu 
"Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai". 
Tai būtu ievērojami jāpalielina Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) grupas, valsts 
attīstību veicinošu banku un iestāžu un citu 
īstenošanas partneru riska uzņemšanās 
spēja ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne 
Cutajar

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(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. Tikai 
noturīga, t. i., digitalizēta un ekoloģiski 
ilgtspējīga, iekļaujoša un integrēta Eiropas 
ekonomika var saglabāt vienoto tirgu un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus arī 
vissmagāk skarto dalībvalstu labā.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Pascal Arimont

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. Tikai 
noturīga, digitalizēta, klimatam nekaitīga, 
iekļaujoša un integrēta Eiropas ekonomika 
var saglabāt vienoto tirgu un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus arī vissmagāk 
skarto dalībvalstu labā.

Or. en

Grozījums Nr. 83
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Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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. Tikai 
noturīga, digitalizēta, inovatīva, iekļaujoša 
un integrēta Eiropas ekonomika var 
saglabāt vienoto tirgu un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus arī vissmagāk 
skarto dalībvalstu labā.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai gan MVU politikas logā 
galvenā uzmanība būtu jāpievērš 
palīdzībai MVU, no šī politikas loga būtu 
jāatbalsta arī mazas vidējas kapitalizācijas 
sabiedrības. Vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām arī vajadzētu būt 
atbalsttiesīgām saņemt atbalstu no 
pārējiem četriem politikas logiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 85
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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

(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 jaunajā industriālajā 
stratēģijā zaļai un digitālai Eiropai 
aprakstītajām prioritātēm un ar attīstības 
modeli, kas balstās uz industriālām 
ekosistēmām. Logam būtu jāatbalsta 
projekti, kas uzlabo dalībvalstu 
tautsaimniecību konkurētspēju, veicina 
uzņēmējdarbību un samazina atkarību no 
neaizsargātām piegādes ķēdēm. 
Stratēģiski nozīmīgas ir šādas jomas: 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); 
iia) kritiski nozīmīga agrīna atklāšana un 
koordinētas institucionālās un 
ekonomikas reaģēšanas spējas, lai reaģētu 
uz krīzes riskiem, kā arī uzņēmējdarbības 
un pakalpojumu nepārtrauktības 
risinājumu sekmēšana nozīmīgām 
publiskām un privātām iestādēm un 
nozarēm; iib) kritiski svarīgas investīcijas 
renovācijā un inovatīvu risinājumu 
integrēšana celtniecības nozarē; 
iic) atbalsts nosacījumiem, lai veicinātu 
uzņēmējdarbību, finansētu privātā sektora 
attīstību, ietverot jaunuzņēmumus un 
MVU, privatizācijas procesi, pielāgošanās 
tehnoloģiju attīstībai un ilgtspējīga 
nozaru attīstība; iid) investīcijas un 
tehniskā palīdzība uzņēmējdarbības 
prasmju sekmēšanai, jaunuzņēmumu, 



PE657.168v01-00 58/157 AM\1212309LV.docx

LV

svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, un divējāda lietojuma 
preces, kas definētas Padomes Regulas 
(EK) Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

MVU un ģimenes uzņēmumu izveidei un 
kopu un digitālo inovāciju centru tīklu 
attīstīšanai visā kontinentā; iii) šādas 
infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtisku preču un pakalpojumu 
nodrošināšana, iv) Eiropas inovatīvas un 
ilgtspējīgas reindustrializācijas 
veicināšana saskaņā ar jaunajā 
industriālajā stratēģijā zaļai un digitālai 
Eiropai aprakstītajām prioritātēm un tāda 
attīstības modeļa veicināšana, kas balstās 
uz industriālām ekosistēmām, izmantojot 
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) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, un divējāda lietojuma 
preces, kas definētas Padomes Regulas 
(EK) Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
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Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(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 
ražošana un uzkrāšana, ilgtspējīgas un 
ētiskas ražošanas, iepirkumu un 
pārvaldības veicināšana, krīžu 
pārvarēšanai vajadzīgo produktu 
neekskluzīva licencēšana, nodrošinot to 
cenas pieejamību papildus citiem 
Savienības instrumentiem, medicīniskās 
ierīces un medicīniskās preces, 
aizsardzības līdzekļi, spēju stiprināšana 
reaģējot uz krīzi veselības jomā un civilās 
aizsardzības sistēmas pastiprināšana, 
balstoties uz veselības aprūpes ārkārtas 
situāciju produktu plašas pieejamības un 
cenas pieejamības principiem; 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 
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elementu lietojumi, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai, oglekļa dioksīda 
uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, un divējāda lietojuma 
preces, kas definētas Padomes Regulas 
(EK) Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

ētisks mākslīgais intelekts, sadalītās 
virsgrāmatas tehnoloģijas, 
programmatūra, robotika, pusvadītāji, 
mikroprocesori, modernās mākoņdatošanas 
tehnoloģijas, augstas veiktspējas datošana, 
kiberdrošība, fotonika, rūpnieciskā 
biotehnoloģija, atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, it sevišķi, lai īstenotu 
atkrastes atjaunojamo energoresursu 
enerģijas stratēģiju, stratēģiju par saules 
baterijām uz ēku jumtiem un Renovācijas 
viļņa stratēģiju, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, tostarp akumulatori, 
ilgtspējīgas transporta tehnoloģijas, zaļā 
ūdeņraža un kurināmā elementu lietojumi, 
bezemisiju tehnoloģijas rūpniecībai, 
piemēram, tērauda ražošana bez CO2, 
aprites ekonomikas tehnoloģijas, 
biomedicīna, nanotehnoloģijas, zāles un 
progresīvie materiāli; v) reciklēšanas 
iekārtas un ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, drošības un kosmosa nozare un 
kiberdrošība, un divējāda lietojuma preču 
civilie komponenti, kas definēti Padomes 
Regulas (EK) Nr. 428/2009 2. panta 
1. punktā saskaņā ar jebkādu turpmāku 
pārskatīšanu un tiesību aktiem. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī bez 
meitasuzņēmumiem un bez reālas 
saimnieciskās darbības valstī, kura 
iekļauta Savienības sarakstā ar 
jurisdikcijām, kas nesadarbojas, 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. 
Finansējuma sadalei it sevišķi būtu 
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jānodrošina atbalsts projektiem, kuri 
īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā 
palīdz glābt dzīvības.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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 

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, tostarp MVU, 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, Savienības drošību, tostarp 
aizsardzības un kosmosa nozares, 
kiberdrošību un divējāda lietojuma 
preces, un kuras uzlabo noturību. Būtu 
jāatbalsta projekti, kas nodrošina 
Savienības pievienoto vērtību un rada 
pozitīvu plašāku ietekmi vairāk nekā 
vienā dalībvalstī vai reģionā. Stratēģiski 
nozīmīgas ir šādas jomas: 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, digitālas un 
kosmosa 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, 
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uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, un divējāda lietojuma 
preces, kas definētas Padomes Regulas 
(EK) Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

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, kosmosa sistēmas un 
tehnoloģijas, tostarp kritiski kosmosa 
komponenti, kā arī uz kosmosu balstīti 
pakalpojumi un lietojumi; v) ražotnes 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
ES; vi) kritiski svarīgo resursu piegāde un 
uzkrāšana publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas, resursi un 
lietojumi, piemēram, aizsardzības un 
kosmosa nozare un kiberdrošība, un 
divējāda lietojuma preces, kas definētas 
Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 
2. panta 1. punktā. Galasaņēmēju 
juridiskajai adresei vajadzētu būt 
dalībvalstī, un tiem jādarbojas Savienībā 
tādā ziņā, ka tie veic būtiskas aktivitātes 
attiecībā uz personālu, ražošanu, pētniecību 
un izstrādi vai cita veida saimniecisko 
darbību Savienībā. Finansējuma sadalei it 
sevišķi būtu jānodrošina atbalsts, kas 
virza digitālo pārveidi un klimata 
pārkārtošanos, sekmē drošības dimensiju 
un uzlabo Savienības ekonomikas 
noturību, vienlaikus nodrošinot tās 
konkurētspēju. Labumu vajadzētu gūt 
projektiem, kas veicina stratēģisko 
piegādes ķēžu dažādošanu vienotajā tirgū, 
veicot darbības vairākās vietās visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 88
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Seán Kelly
PPE grupas vārdā

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) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 

(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 
gigabitu savienojamība, mākslīgais 
intelekts, blokķēde, programmatūra, 
robotika, pusvadītāji, mikroprocesori, 
modernās mākoņdatošanas tehnoloģijas, 
augstas veiktspējas datošana, kiberdrošība, 
kvantu tehnoloģijas, fotonika, rūpnieciskā 
biotehnoloģija, mazoglekļa 
energotehnoloģijas, 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, kosmosa sistēmas un 
tehnoloģijas, tostarp kritiski kosmosa 
komponenti, kā arī uz kosmosu balstīti 
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uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, un divējāda lietojuma 
preces, kas definētas Padomes Regulas 
(EK) Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

pakalpojumi un lietojumi; v) ražotnes 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
komponentu un ierīču masveida ražošanai 
ES; vi) kritiski svarīgo resursu piegāde un 
uzkrāšana publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, un divējāda lietojuma 
preces, kas definētas Padomes Regulas 
(EK) Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

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) 

(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) 
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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) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, un divējāda lietojuma 
preces, kas definētas Padomes Regulas 
(EK) Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

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 un 
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) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) piegādes ķēdes un noturība pret 
piegādes satricinājumiem; viii) Savienības 
un tās dalībvalstu drošībai kritiski svarīgas 
tehnoloģijas un resursi, piemēram, 
aizsardzības un kosmosa nozare un 
kiberdrošība, un divējāda lietojuma preces, 
kas definētas Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.
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Or. en

Grozījums Nr. 90
Ivo Hristov

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) ražotnes informācijas un 

(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, ūdeņraža un kurināmā 
elementu lietojumi, dekarbonizācijas 
tehnoloģijas rūpniecībai, oglekļa dioksīda 
uztveršana un uzglabāšana, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražotnes informācijas un 
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komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, un divējāda lietojuma 
preces, kas definētas Padomes Regulas 
(EK) Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, tostarp 5G tīkla drošība, 
un divējāda lietojuma preces, kas definētas 
Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 
2. panta 1. punktā. Galasaņēmēju 
juridiskajai adresei vajadzētu būt 
dalībvalstī, un tiem jādarbojas Savienībā 
tādā ziņā, ka tie veic būtiskas aktivitātes 
attiecībā uz personālu, ražošanu, pētniecību 
un izstrādi vai cita veida saimniecisko 
darbību Savienībā. Labumu vajadzētu gūt 
projektiem, kas veicina stratēģisko 
piegādes ķēžu dažādošanu vienotajā tirgū, 
veicot darbības vairākās vietās visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Pascal Arimont

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); 

(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); 
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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) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, un divējāda lietojuma 
preces, kas definētas Padomes Regulas 
(EK) Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

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 
gigabitu savienojamība, 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) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, un divējāda lietojuma 
preces, kas definētas Padomes Regulas 
(EK) Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Paolo Borchia

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) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 

(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, 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, zilā 
ūdeņraža un kurināmā elementu lietojumi, 
dekarbonizācijas tehnoloģijas rūpniecībai, 
oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas, biomedicīna, 
nanotehnoloģijas, zāles un progresīvie 
materiāli; v) ražotnes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju komponentu un 
ierīču masveida ražošanai ES; vi) kritiski 
svarīgo resursu piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
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uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, un divējāda lietojuma 
preces, kas definētas Padomes Regulas 
(EK) Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

uzņēmumiem vai patērētājiem Savienībā; 
vii) Savienības un tās dalībvalstu drošībai 
kritiski svarīgas tehnoloģijas un resursi, 
piemēram, aizsardzības un kosmosa nozare 
un kiberdrošība, un divējāda lietojuma 
preces, kas definētas Padomes Regulas 
(EK) Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā. 
Galasaņēmēju juridiskajai adresei 
vajadzētu būt dalībvalstī, un tiem 
jādarbojas Savienībā tādā ziņā, ka tie veic 
būtiskas aktivitātes attiecībā uz personālu, 
ražošanu, pētniecību un izstrādi vai cita 
veida saimniecisko darbību Savienībā. 
Labumu vajadzētu gūt projektiem, kas 
veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme un kuriem būtu 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vai 
uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs jo īpaši vajadzētu būt iespējai gūt 
labumu no Eiropas stratēģisko investīciju 
loga atbilstīgi Savienības klimata un vides 
mērķiem, it sevišķi ņemot vērā 
Regulu (ES) 2020/8521a, un to 
īstenošanas uzlabotu pārredzamību.

_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 



AM\1212309LV.docx 71/157 PE657.168v01-00

LV

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

Or. en

Grozījums Nr. 94
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme un kuriem būtu 
nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas vai 
uz kuriem attiecas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānisms. 
Turklāt svarīgiem projektiem visas Eiropas 
interesēs jo īpaši vajadzētu būt iespējai gūt 
labumu no Eiropas stratēģisko investīciju 
loga. Eiropas stratēģisko investīciju logam 
būtu jāatbalsta arī stratēģiska sadarbība 
starp rūpniecības nozares partneriem un 
pētniekiem. Tas stiprinās sinerģiju 
programmu InvestEU un "Apvārsnis 
Eiropa" starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

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

(29) Eiropas stratēģisko investīciju 
logam būtu jāattiecas arī uz piegādātājiem, 
kuri veic uzņēmējdarbību un darbojas 
Savienībā, kuru aktivitātēm Savienībai ir 
stratēģiska nozīme, kuri 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 jo īpaši 
vajadzētu būt iespējai gūt labumu no 
Eiropas stratēģisko investīciju loga.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
ir jāpievieno Covid-19 globālas 
pandēmijas un tās ietekmes uz cilvēku 
dzīvēm rezultātā. Tam būtu jāveicina 
ekonomikas ilgtspējīga atveseļošana un 
lielāka noturība, vienlaikus nodrošinot 
visu ar InvestEU atbalstīto investīciju 
stingru papildināmību.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Regulas priekšlikums
30. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) InvestEU būtu arī jāatbalsta 
finansējums, lai radītu investīcijas taisnīgas 
pārkārtošanās reģioniem, kā arī iespēju 
attiecīgajiem reģioniem saņemt īpašu 
tehnisko palīdzību ar konsultāciju centra 
InvestEU starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) InvestEU būtu arī jāatbalsta 
finansējums, lai radītu investīcijas taisnīgas 
pārkārtošanās reģioniem, it sevišķi arī 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu enerģijas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Ivo Hristov

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 
reģioniem.

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 101
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(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 
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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.

partneru tieša piekļuve ES garantijai. 
Tiklīdz īstenošanas partneriem tiek 
piešķirta ES garantija ES nodalījumā, tiem 
būtu jāuzņemas pilna atbildība par visu 
investīciju procesu un par uzticamības 
pārbaudi saistībā ar finansēšanas vai 
investīciju darbībām. No fonda InvestEU 
būtu jāatbalsta projekti, kuriem parasti ir 
noteikts augstāks riska profils nekā tiem 
projektiem, kurus atbalsta ar īstenošanas 
partneru parastajām darbībām un kurus 
nebija iespējams īstenot laikposmā, kad 
varēja izmantot ES garantiju, no citiem 
publiskajiem vai privātajiem avotiem bez 
fonda InvestEU atbalsta, vai nebija 
iespējams īstenot tikpat lielā apjomā.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Investīciju komitejai no tās izveides 
būtu jākļūst atbildīgai arī par ES garantijas 
priekšrocību piešķiršanu finansēšanas un 
investīciju darbībām saskaņā ar 
Regulu (ES) 2015/1017, lai izvairītos no 
paralēlām līdzīgām struktūrām, kas novērtē 
priekšlikumus par ES garantijas 
izmantošanu.

(47) Investīciju komitejai no tās izveides 
būtu jākļūst atbildīgai arī par ES garantijas 
priekšrocību piešķiršanu finansēšanas un 
investīciju darbībām saskaņā ar 
Regulu (ES) 2015/1017, lai izvairītos no 
paralēlām līdzīgām struktūrām, kas novērtē 
priekšlikumus par ES garantijas 
izmantošanu, un lai apspriestos ar 
klimata, vides un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju ekspertiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 103
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 104
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Valérie Hayer

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

_________________ _________________
34 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par 

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

Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, 
Eiropas Investīciju konsultāciju centru un 
Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) 
Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 105
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

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, kā arī 
lai novērstu tirgus nepilnības instrumenta 
pieprasījuma pusē, ir jāpaplašina tehniskā 
palīdzība un jāatbalsta projektu izstrāde un 
investīciju priekšlikumu sagatavošana, it 
sevišķi dalībvalstīs un reģionos, kuros nav 
pieejamas valsts attīstību veicinošas 
bankas vai tehniskās zināšanas, lai 
izstrādātu priekšlikumus un izveidotu 
investīciju platformas, 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 
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jāizvērš saskaņā ar citām Savienības 
programmām veiktas darbības, kas aptver 
konkrētas politikas jomas. Turklāt būtu 
jācenšas atbalstīt potenciālo projektu 
virzītāju, jo īpaši vietēju organizāciju un 
iestāžu, spēju veidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
jāatbalsta projektu izstrāde un spēju 
veidošana, lai attīstītu organizatoriskās 
spējas un tirgus attīstības aktivitātes, kas ir 
vajadzīgas kvalitatīvu projektu izveidei. 
Šādam atbalstam vajadzētu būt vērstam arī 
uz finanšu starpniekiem, kam ir būtiska 
nozīme, lai palīdzētu maziem uzņēmumiem 
un citiem dalībniekiem, tostarp kopienām 
un vietējām iestādēm, piekļūt 
finansējumam un pilnībā realizēt to 
potenciālu, it sevišķi energoefektivitātes 
un atjaunojamo energoresursu enerģijas 
jomā. 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 
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organizāciju un iestāžu, spēju veidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 108
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
jāatbalsta projektu izstrāde un spēju 
veidošana, lai attīstītu organizatoriskās 
spējas un tirgus attīstības aktivitātes, kas ir 
vajadzīgas kvalitatīvu projektu izveidei. 
Šādam atbalstam vajadzētu būt vērstam arī 
uz finanšu starpniekiem, kam ir būtiska 
nozīme, lai palīdzētu maziem un vidējiem 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Ivo Hristov

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Saistībā ar fondu InvestEU ir (59) Saistībā ar fondu InvestEU ir 
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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.

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 vai kultūras un 
radošo nozaru gadījumā. Ar spēju 
veidošanas atbalstu būtu jāpapildina un 
jāizvērš saskaņā ar citām Savienības 
programmām veiktas darbības, kas aptver 
konkrētas politikas jomas. Turklāt būtu 
jācenšas atbalstīt potenciālo projektu 
virzītāju, jo īpaši vietēju organizāciju un 
iestāžu, spēju veidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
59.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59a) Turklāt ikviens mēģinājums 
mobilizēt valsts publisko finansējumu 
projekta uzsākšanas finansēšanai ir 
uzskatāms par nozīmīgu un pozitīvu 
stimulu kapitāla turpmākai apkopošanai, 
it sevišķi infrastruktūras un pārrobežu 
projektu ietvaros. Lai stimulētu 
dalībvalstu papildu ieguldījumus 
infrastruktūras un pārrobežu projektos, 
stratēģiski svarīgi būtu ļaut izslēgt 
summas, ko dalībvalstis ieguldījušas 
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InvestEU projektos, no to ziņojumiem 
Stabilitātes un izaugsmes pakta aprēķinos, 
līdzīgi kā to paredz budžeta korekcijas, 
kuras ir piemērotas jau kopš pandēmijas 
sākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(61) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments] un 
ievērojot tajā piešķirto resursu 
ierobežojumus, InvestEU paredzētie 
atveseļošanas un noturības pasākumi būtu 
jāveic, lai risinātu nepieredzētās Covid-19 
krīzes sekas un lai Eiropas iedzīvotājiem 
sniegtu ilgtermiņa vides un sociālos 
ieguvumus, piemēram, kvalitatīvas 
ilgtermiņa darbvietas un sabiedrisko 
infrastruktūru, tostarp atbalstot 
uzņēmumu ilgtspējīgu un digitālo 
pārveidi. Šādi papildu resursi būtu 
jāizmanto tā, lai nodrošinātu Regulā 
[EURI] noteikto termiņu ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 113
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “svarīgs projekts visas Eiropas 
interesēs” ir projekts, kas atbilst visiem 
kritērijiem, kuri noteikti Komisijas 
paziņojumā par kritērijiem, pēc kuriem 
analizē saderīgumu ar iekšējo tirgu valsts 
atbalstam ar mērķi sekmēt svarīgu projektu 
īstenošanu visas Eiropas interesēs 
(OV C 188, 20.6.2014., 4. lpp.), vai 
jebkurā turpmākā pārskatīšanā;

(15) "svarīgs projekts visas Eiropas 
interesēs" ir projekts, kas atbilst visiem 
kritērijiem, kuri noteikti Komisijas 
paziņojumā par kritērijiem, pēc kuriem 
analizē saderīgumu ar iekšējo tirgu valsts 
atbalstam ar mērķi sekmēt svarīgu projektu 
īstenošanu visas Eiropas interesēs 
(OV C 188, 20.6.2014., 4. lpp.), vai 
jebkurā turpmākā pārskatīšanā atbilstīgi 
Savienības klimata un vides mērķiem, it 
sevišķi ņemot vērā Regulu (ES) 
2020/8521a un to īstenošanas uzlabotu 
pārredzamību;

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

Or. en
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Grozījums Nr. 114
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 15.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) princips "Nerada būtisku 
kaitējumu" nozīmē atturēšanos no 
"būtiska kaitējuma radīšanas vides 
mērķiem", kā noteikts Regulas (ES) 
2020/8521a 17. pantā;
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 
18. jūnijs) par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar 
kuru groza Regulu (ES) 2019/2088 
(OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 115
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas InvestEU vispārējais 
mērķis ir atbalstīt Savienības politikas 
mērķus, izmantojot finansēšanas un 
investīciju darbības, kas veicina:

1. Programmas InvestEU vispārējais 
mērķis ir atbalstīt Savienības politikas 
mērķus, izmantojot finansēšanas un 
investīciju darbības, kas pilnībā atbilst 
Savienības klimata mērķiem, it sevišķi 
Eiropas Klimata aktam1a, 
klimatneitralitātes mērķim, kritērijiem, 
kuri noteikti Regulā (ES) 2020/8521b, un 
zaļā kursa mērķiem, kā arī 
biodaudzveidības mērķiem, un kas 
veicina:



PE657.168v01-00 86/157 AM\1212309LV.docx

LV

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

Or. en

Grozījums Nr. 116
Paolo Borchia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 117
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sociālo noturību, iekļautību un 
inovāciju Savienībā;

c) Savienības suverenitāti un 
stratēģisko autonomiju, sociālo noturību, 
iekļautību un inovāciju Savienībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Ivo Hristov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) zinātnes un tehnoloģiju sasniegumu 
attīstību, kā arī kultūru, izglītību un 
apmācību;

d) zinātnes un tehnoloģiju sasniegumu 
attīstību, kā arī kultūru, izglītību, apmācību 
un prasmju pilnveidošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) Savienības ekonomikas ilgtspējīgu 
un iekļaujošu atveseļošanu pēc Covid-19 
pandēmijas izraisītās krīzes, pilnībā 
ievērojot Savienības klimata mērķus, it 
sevišķi Eiropas Klimata aktu1a, 
klimatneitralitātes mērķi, kritērijus, kuri 
noteikti Regulā (ES) 2020/8521b, un zaļā 
kursa mērķus, kā arī biodaudzveidības 
mērķus, lai panāktu tās stratēģisko 
vērtības ķēžu uzturēšanu un stiprināšanu, 
klimata pārkārtošanu un digitālo pārveidi, 
investīcijas, kas vairo noturību, kā 
noteikts Va pielikumā (jauns), un 
Savienībai stratēģiski svarīgu darbību 
saglabāšanu un pastiprināšanu saistībā ar 
kritisko infrastruktūru, transformatīvām 
tehnoloģijām, revolucionārām inovācijām 
un resursiem.

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

Or. en

Grozījums Nr. 120
Ivo Hristov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) Savienības ekonomikas ilgtspējīgu 
un iekļaujošu atveseļošanu pēc Covid-19 
pandēmijas izraisītās krīzes, tās stratēģisko 
vērtības ķēžu uzturēšanu un stiprināšanu un 
Savienībai stratēģiski svarīgu darbību 
saglabāšanu un pastiprināšanu saistībā ar 
kritisko infrastruktūru, tostarp 
kiberdrošības tehnoloģijām un pētniecību, 
kā arī risku novēršanu, atsaucoties uz 5G 
tīklu izvēršanu, transformatīvām 
tehnoloģijām, revolucionārām inovācijām 
un resursiem, kas paredzēti uzņēmumiem 
un patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 

g) Savienības ekonomikas ilgtspējīgu 
un iekļaujošu atveseļošanu pēc Covid-19 
pandēmijas izraisītās krīzes, tās stratēģisko 
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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.

vērtības ķēžu uzturēšanu un stiprināšanu un 
Savienībai stratēģiski svarīgu darbību 
saglabāšanu un pastiprināšanu saistībā ar 
kritisko infrastruktūru, inovatīvām 
ekosistēmām tehnoloģiskās 
uzņēmējdarbības attīstīšanai 
transformatīvu tehnoloģiju izstrādē un 
paātrinājuma panākšanu attiecībā uz 
tehnoloģiju pārkārtošanu, revolucionārām 
inovācijām un resursiem, kas paredzēti 
uzņēmumiem un patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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, it sevišķi 
MVU, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
atveseļošanu pēc Covid-19 pandēmijas 
izraisītās krīzes, tās rūpniecisko 
ekosistēmu un stratēģisko vērtības ķēžu 
radīšanu, uzturēšanu un stiprināšanu un 
Savienībai stratēģiski svarīgu darbību 
saglabāšanu un pastiprināšanu saistībā ar 
izejvielām, kritisko infrastruktūru, 
transformatīvām tehnoloģijām, 
revolucionārām inovācijām un resursiem, 
kas paredzēti uzņēmumiem un 
patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) Savienības ekonomikas ilgtspējīgu, 
samērīgu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) paplašināt MVU un mazu vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību piekļuvi 
finansējumam un tā pieejamību un 
palielināt šādu MVU konkurētspēju 
pasaulē;

c) paplašināt MVU un mazu vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību piekļuvi 
finansējumam un tā pieejamību un 
palielināt šādu MVU konkurētspēju 
pasaulē 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajās jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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c) paplašināt MVU un mazu vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību piekļuvi 
finansējumam un tā pieejamību un 
palielināt šādu MVU konkurētspēju 
pasaulē;

c) paplašināt jaunuzņēmumu, MVU 
un mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
piekļuvi finansējumam un tā pieejamību un 
palielināt šādu jaunuzņēmumu, MVU un 
mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību 
konkurētspēju pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Paolo Borchia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) paplašināt MVU un mazu vidējas 
kapitalizācijas sabiedrību piekļuvi 
finansējumam un tā pieejamību un 
palielināt šādu MVU konkurētspēju 
pasaulē;

c) paplašināt MVU piekļuvi 
finansējumam un tā pieejamību un 
palielināt šādu MVU konkurētspēju 
pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) atbalstīt finansēšanas un investīciju 
darbības 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajās nozarēs, lai saglabātu un 
stiprinātu Savienības un tās ekonomikas 
stratēģisko autonomiju un ilgtspēju 
saskaņā ar enerģētikas un klimata tiesību 
aktiem un 2030. un 2050. gada 
enerģētikas un klimata mērķiem, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, zaļās pārkārtošanas 
un digitālās pārveides mērķiem, 
tehnoloģisko autonomiju, ilgtspējīgu un 
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iekļaujošu izaugsmi, ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, kvalitatīvu 
darbvietu radīšanu, pētniecību un 
inovācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

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 kapitāla un riska 
kapitāla finansējumu, 7. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā minētajās nozarēs, lai 
saglabātu un stiprinātu Savienības un tās 
ekonomikas stratēģisko autonomiju un 
konkurētspēju pasaulē.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 130
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) palielināt finansējuma 
piekļūstamību un pieejamību 
uzņēmumiem un MVU, kas sekmē 
klimata un enerģētikas mērķus vai kas 
atbilst taksonomijai un apstiprina 
klimatneitralitātes mērķi sasniegšanai līdz 
2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) palielināt finansējuma 
piekļūstamību un pieejamību 
uzņēmumiem un MVU, kas apņēmušies 
saglabāt vai radīt ilgtspējīgas un 
kvalitatīvas darbvietas savās Savienībā 
bāzētajās darbībās, vienlaikus saglabājot 
un paplašinot nodarbinātības iespējas, lai 
izvairītos no sociālās atstumtības;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ec apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 133
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ES garantija ES nodalījuma 
vajadzībām, kas minēts 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir 75 153 850 000 EUR 
(pašreizējās cenās). Uzkrājumu likmi 
nosaka [•] % apmērā. Summu, kas minēta 
34. panta 3. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī ņem vērā, lai veiktu 
iemaksas uzkrājumos, kas izriet no šīs 
uzkrājumu likmes.

1. ES garantija ES nodalījuma 
vajadzībām, kas minēts 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ir 75 153 860 000 EUR 
(pašreizējās cenās). Uzkrājumu likmi 
nosaka 45 % apmērā. Summu, kas minēta 
34. panta 3. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī ņem vērā, lai veiktu 
iemaksas uzkrājumos, kas izriet no šīs 
uzkrājumu likmes.

(Vajadzīgs, lai nodrošinātu atbilstību 
1. pielikumā norādītajām summām.)

Or. en

Grozījums Nr. 134
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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 

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

summas piešķir darbībām, ar kurām īsteno 
Regulas [EURI] 2. pantā minētos 
pasākumus 3. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā minētajiem mērķiem. Šo 
summu prioritāri piešķir iniciatīvām, kas 
palīdz īstermiņā, vidējā termiņā un 
ilgtermiņā glābt dzīvības, un vismaz 25 % 
paredz energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
projektiem, lai uzsāktu ES renovācijas 
vilni un iniciatīvu par saules baterijām uz 
ēku jumtiem, lai atbalstītu atkrastes 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
stratēģiju, kā arī lai nodrošinātu 
pietiekamu atbalstu klimata krīzes un 
digitalizācijas problēmu risināšanai.

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes investīcijas ēkās nodrošina vairākus papildu ieguvumus, tostarp labāku 
tirdzniecības līdzsvaru un darbvietu radīšanu vietējā līmenī. It sevišķi MVU gūst labumu no 
aktīvāka renovāciju tirgus, jo tie ES celtniecības nozarē nodrošina vairāk nekā 70 % no 
pievienotās vērtības. InvestEU palīdzēs uzsākt Eiropas Renovācijas vilni, kam gadā 
vajadzīgas investīcijas vismaz 243 miljardu EUR apmērā, no kurām 15 miljardi ir vajadzīgi 
Eiropas slimnīcās un skolās. No ES līmeņa gadā ir vajadzīgs atbalsts 90 miljardu EUR 
apmērā. Eiropas iniciatīva par saules baterijām uz ēku jumtiem ir dinamiskas saules 
enerģijas nozares stūrakmens un papildus atbalstīs vietējās darbvietas un mobilizēs privāto 
kapitālu, lai iedzīvotāju enerģija līdz 2030. gada sasniegtu uzstādīto jaudu 1050 GW apmērā. 
InvestEU palīdzēs uzsākt gada investīcijas saules enerģijā 70 miljardu EUR apmērā, laika 
gaitā samazinot izmaksas, lai atbrīvotu summas, kuras varēs ieguldīt atkrastes atjaunojamo 
energoresursu enerģijas stratēģijas projektos, sekmējot ES konkurētspēju un noturību.

Grozījums Nr. 135
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho

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 

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 
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e) apakšpunktā minētajiem mērķiem. e) apakšpunktā minētajiem mērķiem. Šī 
summa būtu jāsadala iniciatīvām, kuras 
atbalsta Savienības ekonomikas noturību, 
drošību un konkurētspēju, vienlaikus 
nodrošinot pietiekamu atbalstu klimata 
pārkārtošanai un digitālajai pārveidei.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

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 (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, 
ņemot vērā, ka Savienības ekonomika būs 
noturīga, ja tā būs gan digitāli pārveidota, 
gan tehnoloģiski inovatīva, gan ekoloģiski 
atbildīga.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu 41 500 000 000 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 a)–
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

Summu 41 500 000 000 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 a)–
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem, 
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vismaz 25 % paredzot energoefektivitātes 
un atjaunojamo energoresursu enerģijas 
projektiem.

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes investīcijas ēkās nodrošina vairākus papildu ieguvumus, tostarp labāku 
tirdzniecības līdzsvaru un darbvietu radīšanu vietējā līmenī. It sevišķi MVU gūst labumu no 
aktīvāka renovāciju tirgus, jo tie ES celtniecības nozarē nodrošina vairāk nekā 70 % no 
pievienotās vērtības. InvestEU palīdzēs uzsākt Eiropas renovācijas vilni, kam gadā 
vajadzīgas investīcijas vismaz 243 miljardu EUR apmērā, no kurām 15 miljardi ir vajadzīgi 
Eiropas slimnīcās un skolās. No ES līmeņa gadā ir vajadzīgs atbalsts 90 miljardu EUR 
apmērā. Eiropas iniciatīva par saules baterijām uz ēku jumtiem ir dinamiskas saules 
enerģijas nozares stūrakmens un papildus atbalstīs vietējās darbvietas un mobilizēs privāto 
kapitālu, lai iedzīvotāju enerģija līdz 2030. gada sasniegtu uzstādīto jaudu 1050 GW apmērā. 
InvestEU palīdzēs uzsākt gada investīcijas saules enerģijā 70 miljardu EUR apmērā, laika 
gaitā samazinot izmaksas, lai atbrīvotu summas, kuras varēs ieguldīt atkrastes atjaunojamo 
energoresursu enerģijas stratēģijas projektos, sekmējot ES konkurētspēju un noturību.

Grozījums Nr. 138
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu 41 500 000 000 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 a)–
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

Summu 41 500 010 000 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 a)–
d) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

(Vajadzīgs, lai nodrošinātu atbilstību 
1. pielikumā norādītajām summām.)

Or. en

Grozījums Nr. 139
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES garantijas indikatīvs sadalījums ES 
nodalījuma vajadzībām ir izklāstīts šīs 
regulas I pielikumā. Attiecīgā gadījumā 
Komisija var grozīt I pielikumā minētās 
summas un palielināt pirmajā daļā minēto 
summu līdz 15 % attiecībā uz katru mērķi. 
Par ikvienu šādu grozījumu Komisija 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

ES garantijas indikatīvs sadalījums ES 
nodalījuma vajadzībām ir izklāstīts šīs 
regulas I pielikumā, vismaz 25 % paredzot 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu enerģijas projektiem katrā 
politikas logā. Attiecīgā gadījumā 
Komisija var grozīt I pielikumā minētās 
summas līdz 15 % attiecībā uz katru mērķi. 
Par ikvienu šādu grozījumu Komisija 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes investīcijas ēkās nodrošina vairākus papildu ieguvumus, tostarp labāku 
tirdzniecības līdzsvaru un darbvietu radīšanu vietējā līmenī. It sevišķi MVU gūst labumu no 
aktīvāka renovāciju tirgus, jo tie ES celtniecības nozarē nodrošina vairāk nekā 70 % no 
pievienotās vērtības. InvestEU palīdzēs uzsākt Eiropas renovācijas vilni, kam gadā 
vajadzīgas investīcijas vismaz 243 miljardu EUR apmērā, no kurām 15 miljardi ir vajadzīgi 
Eiropas slimnīcās un skolās. No ES līmeņa gadā ir vajadzīgs atbalsts 90 miljardu EUR 
apmērā. Eiropas iniciatīva par saules baterijām uz ēku jumtiem ir dinamiskas saules 
enerģijas nozares stūrakmens un papildus atbalstīs vietējās darbvietas un mobilizēs privāto 
kapitālu, lai iedzīvotāju enerģija līdz 2030. gada sasniegtu uzstādīto jaudu 1050 GW apmērā. 
InvestEU palīdzēs uzsākt gada investīcijas saules enerģijā 70 miljardu EUR apmērā, laika 
gaitā samazinot izmaksas, lai atbrīvotu summas, kuras varēs ieguldīt atkrastes atjaunojamo 
energoresursu enerģijas stratēģijas projektos, sekmējot ES konkurētspēju un noturību.

Grozījums Nr. 140
Paolo Borchia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 
tādās jomās kā transports, tajā skaitā 
multimodāls transports, ceļu satiksmes 
drošība, tostarp saskaņā ar ES mērķi līdz 
2050. gadam novērst ceļu satiksmes 

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

negadījumus ar bojāgājušajiem un smagi 
ievainotajiem, dzelzceļa un autoceļu 
infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana, 
enerģētika energoefektivitāte atbilstoši 
2030. gada enerģētikas politikas satvaram, 
ēku renovācijas projekti, galveno uzmanību 
pievēršot energotaupībai un ēku 
integrēšanai savienotajā enerģētikas, 
uzkrāšanas, digitālajā un transporta 
sistēmā, starpsavienojumu līmeņa 
uzlabošana, digitālā savienojamība un 
piekļuve, tostarp lauku apvidos, izejvielu 
piegāde un pārstrāde, kosmoss, okeāni, 
ūdeņi, tostarp iekšzemes ūdensceļi, 
atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un 
aprites ekonomiku, dabas un cita vides 
infrastruktūra, kultūras mantojums, 
tūrisms, iekārtas, mobilie aktīvi un tādu 
inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas 
veicina Savienības mērķu īstenošanu 
sociālās ilgtspējas jomā un kas atbilst 
Savienības standartiem sociālās ilgtspējas 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Ivo Hristov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 
logu, kas ietver ilgtspējīgas investīcijas 
tādās jomās kā transports, tajā skaitā 
multimodāls transports, ceļu satiksmes 
drošība, tostarp saskaņā ar ES mērķi līdz 
2050. gadam novērst ceļu satiksmes 
negadījumus ar bojāgājušajiem un smagi 
ievainotajiem, dzelzceļa un autoceļu 
infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana, 
enerģētika, jo īpaši atjaunojamie 
energoresursi, energoefektivitāte atbilstoši 

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

2030. gada enerģētikas politikas satvaram, 
ēku renovācijas projekti, galveno uzmanību 
pievēršot energotaupībai un ēku 
integrēšanai savienotajā enerģētikas, 
uzkrāšanas, digitālajā un transporta 
sistēmā, starpsavienojumu līmeņa 
uzlabošana, digitālā savienojamība un 
piekļuve, lai mazinātu digitālo plaisu 
starp pilsētām un laukiem, izejvielu 
piegāde un pārstrāde, kosmoss, okeāni, 
ūdeņi, tostarp iekšzemes ūdensceļi, 
atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un 
aprites ekonomiku, dabas un cita vides 
infrastruktūra, kultūras mantojums, 
tūrisms, iekārtas, mobilie aktīvi un tādu 
inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas 
veicina Savienības mērķu īstenošanu vides 
vai klimatnoturības, vai sociālās ilgtspējas 
jomā un kas atbilst Savienības standartiem 
vides vai sociālās ilgtspējas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 143
Paolo Borchia
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) MVU politikas logu, kas ietver 
piekļuvi finansējumam un tā pieejamību 
galvenokārt MVU, tostarp inovatīviem 
MVU un MVU, kas darbojas kultūras un 
radošajās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Paolo Borchia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 145
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskās 
investīcijas tādu galasaņēmēju atbalstam, 
kuri veic uzņēmējdarbību kādā no 
dalībvalstīm, kuri darbojas Savienībā un 
kuru darbības ir Savienībai stratēģiski 
svarīgas, saskaņā ar jaunajā industriālajā 
stratēģijā zaļai un digitālai Eiropai 
aprakstītajām prioritātēm un ar attīstības 
modeli, kas balstās uz industriālām 
ekosistēmām. Logam būtu jāatbalsta 
projekti, kas uzlabo dalībvalstu 
tautsaimniecību konkurētspēju, veicina 
uzņēmējdarbību un samazina atkarību no 
neaizsargātām piegādes ķēdēm no zaļās un 
digitālās pārkārtošanās viedokļa, vienā no 
šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 146
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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) kuri nav bijuši iesaistīti, par 
kuriem nav veikta izmeklēšana vai kuri 
nav apsūdzēti par nelikumīgi iegūtu 
naudas līdzekļu legalizēšanu, terorisma 
finansēšanu, nodokļu apiešanu vai 
nodokļu nemaksāšanu un kuru darbības ir 
Savienībai stratēģiski svarīgas, kā arī kuri 
atbilst Savienības klimatneitralitātes 
mērķim un 2030. gada mērķim, kā 
apstiprināts Eiropas Klimata aktā1a un 
Regulā (ES) 2020/8521b, kā arī kuri 
veicina Eiropas sabiedrības un 
ekonomikas digitālās pārkārtošanās un 
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uzlabotas noturības sasniegšanu, kā 
noteikts Va pielikumā (jauns), vienā no 
šādām jomām:

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

Or. en

Grozījums Nr. 147
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 148
Paolo Borchia

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 149
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) kritiska veselības aprūpe, zāļu 
ražošana un uzkrāšana, ilgtspējīgas un 
ētiskas ražošanas, iepirkumu un 
pārvaldības veicināšana, krīžu 
pārvarēšanai vajadzīgo produktu 
neekskluzīva licencēšana, nodrošinot to 
cenas pieejamību papildus citiem 
Savienības instrumentiem, medicīniskās 
ierīces, medicīniskās preces un 
aizsargaprīkojums, reaģēšanas spējas uz 
veselības krīzēm un civilās aizsardzības 
sistēmas stiprināšana, balstoties uz 
veselības aprūpes ārkārtas situāciju 
produktu plašas pieejamības un cenas 
pieejamības principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 151
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 152
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 153
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

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 

ii) kritiskā infrastruktūra neatkarīgi no 
tā, vai tā ir fiziska, analoga vai digitāla, 
tostarp infrastruktūras elementi, kas 
identificēti kā kritiski šādās jomās: 
enerģija, transports, vide, veselība, droši 
digitālie sakari, 5G, lietu internets, 
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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;

tiešsaistes pakalpojumu platformas, droša 
tehnoloģija EDGE un mākoņdatošana, 
datu apstrāde vai glabāšana, maksājumi un 
finanšu infrastruktūra, gaisa telpa, 
aizsardzība, sakari, plašsaziņas līdzekļi, 
izglītība un apmācība, vēlēšanu 
infrastruktūra un paaugstināta riska 
iekārtas, kā arī zeme un nekustamais 
īpašums, kas ir būtisks šādas kritiskās 
infrastruktūras lietošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) kritiski nozīmīga agrīna atklāšana 
un koordinētas institucionālās un 
ekonomikas reaģēšanas spējas, lai reaģētu 
uz krīzes riskiem, kā arī uzņēmējdarbības 
un pakalpojumu nepārtrauktības 
risinājumu sekmēšana nozīmīgām 
publiskām un privātām iestādēm un 
nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Seán Kelly
PPE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) investīcijas NewSpace darbībās 
gan augšupēji, gan lejupēji, lai tirgū 
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ieviestu visperspektīvākās tehnoloģijas un 
lietojumus, tādējādi nodrošinot 
Savienības kosmosa nozares 
konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) investīcijas un tehniskā palīdzība 
uzņēmumiem, it sevišķi MVU, un 
kopienām, lai uzlabotu to vērtības ķēžu un 
uzņēmējdarbības modeļu noturību;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iib) kritiski svarīgas investīcijas 
renovācijā un inovatīvu risinājumu 
integrēšanā celtniecības nozarē, lai līdz 
2025. gadam šajā nozarē sasniegtu nulles 
siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķi un 
augstu energoefektivitāti un 
klimatneitralitāti; investīcijas, lai 
celtniecības nozarē radītu līdz pat 
2 miljoniem darbvietu un virzītos uz tīru 
ekonomiku Eiropas zaļā kursa kontekstā;

Or. en
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Grozījums Nr. 158
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iib) stratēģiskas investīcijas 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
projektos, kuriem piemīt liels potenciāls 
sniegt būtisku ieguldījumu Direktīvā (ES) 
2018/2001 un tās turpmākā pārskatīšanā 
noteikto mērķu sasniegšanā, ņemot vērā, 
ka visiem Savienības reģioniem ir 
apzināts ievērojams bagātīgu atjaunojamo 
energoresursu potenciāls;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iic) atbalsts nosacījumiem, kas veicina 
uzņēmējdarbību, privātā sektora, tostarp 
jaunuzņēmumu un MVU, attīstības 
finansēšana, kopu un digitālo inovāciju 
centru tīklu paplašināšana, privatizācijas 
procesi, pielāgošanās tehnoloģiju 
attīstībai un ilgtspējīga nozaru attīstība;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
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Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iid) investīcijas un tehniskā palīdzība 
uzņēmējdarbības prasmju sekmēšanai un 
jaunuzņēmumu, MVU un ģimenes 
uzņēmumu izveidei, kas dažādos un 
paplašinās uzņēmējdarbības tirgu; 
investīcijas un tehniskā palīdzība kopu un 
digitālo inovāciju centru tīklu izveidei visā 
kontinentā;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iii) apakšpunktā minētās kritiskās 
infrastruktūras ekspluatācijai un 
uzturēšanai būtisku zināšanu, preču, 
tehnoloģiju un pakalpojumu 
nodrošināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) investīcijas NewSpace darbībās 
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gan augšupēji, gan lejupēji, lai tirgū 
ieviestu visperspektīvākās tehnoloģijas un 
lietojumus, tādējādi nodrošinot Eiropas 
kosmosa nozares konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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) Eiropas inovatīvas un ilgtspējīgas 
reindustrializācijas veicināšana saskaņā 
ar jaunajā industriālajā stratēģijā zaļai un 
digitālai Eiropai aprakstītajām 
prioritātēm un tāda attīstības modeļa 
veicināšana, kas balstās uz industriālām 
ekosistēmām, izmantojot svarīgas 
pamattehnoloģijas, transformatīvās, zaļās 
un digitālās tehnoloģijas un revolucionāras 
inovācijas, kas ir stratēģiski svarīgas 
Savienības rūpnieciskajai nākotnei, paturot 
prātā taisnīgas pārkārtošanās principu, 
tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 164
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) svarīgas pamattehnoloģijas, 
transformatīvās un digitālās tehnoloģijas 
un revolucionāras inovācijas, kas ir 

iv) svarīgas pamattehnoloģijas, 
transformatīvās, zaļās un digitālās 
tehnoloģijas un vajadzīgās revolucionārās 
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stratēģiski svarīgas Savienības 
rūpnieciskajai nākotnei, tostarp:

inovācijas, kas ir stratēģiski svarīgas 
Savienības ilgtspējai un ekonomikai, 
tostarp tās rūpnieciskajai nākotnei, 
nodrošinot plašus sociālos ieguvumus, 
tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 165
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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, zaļās, digitālās un 
kosmosa tehnoloģijas un revolucionāras 
inovācijas, kas ir stratēģiski svarīgas 
Savienības rūpnieciskajai nākotnei, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 166
Paolo Borchia

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

Or. en

Grozījums Nr. 167
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 168
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, ieskaitot akumulatorus, 
ilgtspējīga transporta tehnoloģijas, tīra 
ūdeņraža un kurināmā elementa 
izmantošana, dekarbonizācijas tehnoloģijas 
rūpniecībai, oglekļa uztveršana un 
uzglabāšana, aprites ekonomikas 
tehnoloģijas un, kad tas vajadzīgs 
Savienības klimata pārkārtošanas mērķu 
sasniegšanai, kodolenerģijas tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Seán Kelly
PPE grupas vārdā

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



PE657.168v01-00 114/157 AM\1212309LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 170
Paolo Borchia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 171
Ivo Hristov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 172
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijas, ieskaitot ilgtspējīgus 
akumulatorus, ilgtspējīga transporta 
tehnoloģijas, zaļā ūdeņraža un kurināmā 
elementa izmantošana, bezemisiju 
tehnoloģijas rūpniecībai, aprites 
ekonomikas tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Seán Kelly
PPE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kosmosa sistēmas un tehnoloģijas, 
tostarp kritiski kosmosa komponenti, kā 
arī uz kosmosu balstīti pakalpojumi un 
lietojumi;
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Or. en

Grozījums Nr. 174
Seán Kelly
PPE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) tehnoloģijas, kas palīdz samazināt 
un galu galā pakāpeniski pārtraukt fosilo 
kurināmo izmantošanu un attiecīgi 
Savienības atkarību no tiem laikposmā, 
kas atbilst [Klimata aktā] noteiktajiem 
mērķiem, vienlaikus ņemot vērā 
dabasgāzes būtisko nozīmi pārejā uz 
oglekļneitrālu ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kosmosa sistēmas un tehnoloģijas, 
tostarp kritiski kosmosa komponenti, kā 
arī uz kosmosu balstīti pakalpojumi un 
lietojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – v punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 177
Dragoș Pîslaru, Mauri Pekkarinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

vi) kritiski svarīgo resursu, tostarp 
enerģijas vai izejvielu, vai pārtikas 
nodrošinājuma, piegāde un uzkrāšana 
publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem ES, atbalsts 
rūpniecības pārkārtošanai no 
neatjaunojamiem un uz fosilajiem 
kurināmajiem bāzētiem materiāliem uz 
atjaunojamām un videi nekaitīgām 
izejvielām un atbalsts rūpniecisko procesu 
pārkārtošanai uz mazemisiju un 
bezemisiju ražošanu saistībā ar resursu 
efektivitāti un apritīgumu stratēģiskajās 
vērtības ķēdēs un stratēģiskās 
ekosistēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) kritiski svarīgo resursu, tostarp vi) kritiski svarīgo resursu, tostarp 
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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;

enerģijas vai izejvielu, izņemot, ja uz tām 
jau attiecas tiesību aktu prasības, vai 
pārtikas nodrošinājuma, piegāde un 
uzkrāšana publiskā sektora dalībniekiem, 
uzņēmumiem vai patērētājiem ES saistībā 
ar resursu samazināšanu un efektivitāti un 
apritīgumu stratēģiskajās vērtības ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

vii) Savienības un tās dalībvalstu 
drošībai kritiski svarīgas tehnoloģijas un 
resursi, piemēram, drošības un kosmosa 
nozare un kiberdrošība, un divējāda 
lietojuma preču civilie komponenti, kas 
definēti Padomes Regulas (EK) 
Nr. 428/2009 2. panta 1. punktā vai 
jebkādā turpmākā pārskatīšanā un tiesību 
aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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

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 

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

Or. en

Grozījums Nr. 181
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā loga finansējums un investīcijas būtu 
jāsadala iniciatīvām, kuras atbalsta 
Savienības ekonomikas noturību, drošību 
un konkurētspēju, vienlaikus nodrošinot 
pietiekamu atbalstu klimata pārkārtošanai 
un digitālajai pārveidei.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vii punkts – 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, 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 
galasaņēmēji nedrīkst eksportēt ar 
aizsardzību saistītas tehnoloģijas uz 
trešām valstīm, kas apdraud dalībvalstu 
teritoriālo integritāti vai kas sistemātiski 
pārkāpj starptautisko tiesību noteikumus, 
vai kas ierobežo reģionālo vai globālo 
drošību un stabilitāti.
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Or. en

Grozījums Nr. 183
Seán Kelly
PPE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vii punkts – 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 nevienu galasaņēmēju, kas saņem 
finansējumu stratēģisko investīciju loga 
ietvaros, it sevišķi tos, kuri saņem 
finansējumu kosmosa, aizsardzības un 
kiberdrošības jomā, kā arī konkrēta veida 
projektos, kas izraisa aktuālas un tiešas 
sekas drošībai kritiskās nozarēs, nekontrolē 
trešā valsts vai trešo valstu subjekti, un to 
izpildvadība atrodas Savienībā ar mērķi 
aizsargāt Savienības un tās dalībvalstu 
drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – vii punkts – 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, ja tiek veiktas investīcijas 
kosmosa, drošības 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 185
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viia) šā loga finansējumu un 
investīcijas prioritāri piešķir iniciatīvām, 
kas palīdz īstermiņā, vidējā termiņā un 
ilgtermiņā glābt dzīvības, un vismaz 25 % 
paredz energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
projektiem, kā arī lai nodrošinātu 
pietiekamu atbalstu klimata krīzes un 
digitalizācijas problēmu risināšanai.

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes investīcijas ēkās nodrošina vairākus papildu ieguvumus, tostarp labāku 
tirdzniecības līdzsvaru un darbvietu radīšanu vietējā līmenī. It sevišķi MVU gūst labumu no 
aktīvāka renovāciju tirgus, jo tie ES celtniecības nozarē nodrošina vairāk nekā 70 % no 
pievienotās vērtības. InvestEU palīdzēs uzsākt Eiropas Renovācijas vilni, kam gadā 
vajadzīgas investīcijas vismaz 243 miljardu EUR apmērā, no kurām 15 miljardi ir vajadzīgi 
Eiropas slimnīcās un skolās. No ES līmeņa gadā ir vajadzīgs atbalsts 90 miljardu EUR 
apmērā. Eiropas iniciatīva par saules baterijām uz ēku jumtiem ir dinamiskas saules 
enerģijas nozares stūrakmens un papildus atbalstīs vietējās darbvietas un mobilizēs privāto 
kapitālu, lai iedzīvotāju enerģija līdz 2030. gada sasniegtu uzstādīto jaudu 1050 GW apmērā. 
InvestEU palīdzēs uzsākt gada investīcijas saules enerģijā 70 miljardu EUR apmērā, laika 
gaitā samazinot izmaksas, lai atbrīvotu summas, kuras varēs ieguldīt atkrastes atjaunojamo 
energoresursu enerģijas stratēģijas projektos, sekmējot ES konkurētspēju un noturību.

Grozījums Nr. 186
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansēšanas un investīciju 
darbības izvērtē, lai noskaidrotu, vai tām ir 

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

izmaksefektīvas un vai tām ir ietekme uz 
sociālo jomu. Ja minētajām darbībām ir 
šāda ietekme, piemēro pārbaudes 
ekonomiskās un sociālās ilgtspējas jomā, 
lai līdz minimumam samazinātu negatīvo 
ietekmi un maksimāli palielinātu 
izmaksefektivitāti un sociālo dimensiju. 
Šajā nolūkā projektu virzītāji, kas pieprasa 
finansējumu, sniedz atbilstīgu informāciju, 
pamatojoties uz 4. punktā minētajiem 
norādījumiem. Projektus, kas nepārsniedz 
konkrētu apjomu, kas ir noteikts šajos 
norādījumos, atbrīvo no minētajām 
pārbaudēm. Ja īstenošanas partneris secina, 
ka ilgtspējas pārbaude nav jāveic, tas 
iesniedz pamatojumu Investīciju komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 188
Paolo Borchia

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

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 189
Ivo Hristov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) novērtēt projektu sociālo ietekmi, 
tostarp uz dzimumu līdztiesību, konkrētu 
teritoriju vai iedzīvotāju sociālo iekļaušanu 
un ekonomikas attīstību teritorijās un 
nozarēs, kuras skar strukturālas problēmas, 
piemēram, nepieciešamība dekarbonizēt 
ekonomiku; Komisija var apstiprināt 
investīcijas saistībā ar dabasgāzes 
ražošanu, pārstrādi, sadali, uzglabāšanu, 
pārvadi vai izmantošanu, ja to izmanto kā 
pārejas tehnoloģiju un balstoties uz 
šādiem pienācīgi pamatotiem 
nosacījumiem:
 a) investīcijas modernizē un/vai aizstāj 
esošo oglekļietilpīgāko infrastruktūru; 
 b) atbalstītā infrastruktūra ir sinerģiska 
ar atjaunojamo energoresursu un citu 
oglekļa emisiju ziņā neitrālu enerģijas 
ražošanas jaudu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Paolo Borchia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 191
Paolo Borchia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 192
Paolo Borchia

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Īstenošanas partneri sniedz 
vajadzīgo informāciju, kas ļauj izsekot 
investīcijām, kuras sekmē Savienības 
mērķu īstenošanu klimata un vides jomā, 
pamatojoties uz norādījumiem, kas 
Komisijai ir jāizstrādā.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 193
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Īstenošanas partneri nosaka mērķi, ka 
vismaz 80 % investīciju saskaņā ar 
ilgtspējīgas infrastruktūras politikas logu 
un vismaz 65 % investīciju saskaņā ar 
Eiropas stratēģisko investīciju politikas 
logu veicina Savienības mērķu īstenošanu 
klimata un vides jomā.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma, it sevišķi otrās daļas, nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar 
teksta iekšējo loģiku un ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem

Grozījums Nr. 194
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Īstenošanas partneri nosaka mērķi, ka 
vismaz 50 % investīciju saskaņā ar 
ilgtspējīgas infrastruktūras politikas logu 
veicina Savienības mērķu īstenošanu 
klimata un vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 195
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Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Īstenošanas partneri nosaka mērķi, ka 
vismaz 50 % investīciju saskaņā ar 
ilgtspējīgas infrastruktūras politikas logu 
veicina Savienības mērķu īstenošanu 
klimata un vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Fonda InvestEU ieguldījums 
Savienības klimata un vides mērķu 
sasniegšanā tiks izsekots, izmantojot 
kritērijus, kas noteikti 
Regulā (ES) 2020/8521a.
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 
18. jūnijs) par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar 
kuru groza Regulu (ES) 2019/2088 
(OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku un 
ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem

Grozījums Nr. 197
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Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Regulas priekšlikums
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Attiecībā uz finansēšanas un 
investīciju darbībām saskaņā ar stratēģisko 
Eiropas investīciju logu 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, it 
sevišķi ja galasaņēmēji pārdod ar 
aizsardzību, kosmosu un kiberdrošību 
saistītus produktus trešām valstīm, kas 
apdraud dalībvalstu teritoriālo integritāti, 
pārkāpj starptautisko tiesību noteikumus 
un sistemātiski traucē reģionālo drošību 
un mieru.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Attiecībā uz finansēšanas un 
investīciju darbībām saskaņā ar stratēģisko 
Eiropas investīciju logu drošības 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 199
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) atsevišķos garantijas nolīgumos 
starp Komisiju un EIB un tās 
meitasuzņēmumiem vai (atkarībā no 
situācijas) citām struktūrām, kas 
izveidotas saskaņā ar EIB statūtu 28. panta 
1. punktu;

ii) atsevišķos garantijas nolīgumos 
starp Komisiju un EIB un/vai 
meitasuzņēmums vai (atkarībā no 
situācijas) cita struktūra, kas izveidota 
saskaņā ar EIB statūtu 28. panta 1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Ivo Hristov

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Tiek darīts viss iespējamais, lai 
nodrošinātu, ka investīciju laikposma 
beigās ir aptverts plašs nozaru un reģionu 
loks un nav pieļauta pārmērīga 
koncentrācija nozares vai ģeogrāfiskā 
līmenī. Šie centieni ietver stimulus 
mazākām vai mazāk sarežģītām valsts 
attīstību veicinošām bankām, kam ir 
salīdzinošas priekšrocības, pateicoties to 
klātbūtnei uz vietas, zināšanām un 
investīciju kompetencei. Komisija izstrādā 
saskaņotu pieeju šo centienu atbalstīšanai.

6. Tiek darīts viss iespējamais, lai 
nodrošinātu, ka investīciju laikposma 
beigās ir aptverts plašs nozaru un reģionu 
loks un nav pieļauta koncentrācija nozares 
vai ģeogrāfiskā līmenī. Šie centieni ietver 
stimulus mazākām vai mazāk sarežģītām 
valsts attīstību veicinošām bankām, kam ir 
salīdzinošas priekšrocības, pateicoties to 
klātbūtnei uz vietas, zināšanām un 
investīciju kompetencei. Komisija izstrādā 
saskaņotu pieeju šo centienu atbalstīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 201
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Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pamatsummu un visus procentus un 
summas, kas pienākas īstenošanas 
partnerim, bet ko tas saskaņā ar 
finansēšanas darbību noteikumiem nav 
saņēmis līdz saistību nepildīšanas 
gadījumam;

i) pamatsummu un visus procentus un 
summas, kas pienākas īstenošanas 
partnerim, bet ko tas saskaņā ar 
finansēšanas darbību noteikumiem nav 
saņēmis līdz iestājusies saistību 
nepildīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Investīciju komitejas uzdevums no 
tās izveides dienas ir arī apstiprināt ES 
garantijas izmantošanu saskaņā ar 
Regulu (ES) 2015/1017 atlikušajam 
ieguldījumu laikposmam atbilstoši 
minētajai regulai. To novērtē saskaņā ar 
minētajā regulā noteiktajiem kritērijiem. 
Šos priekšlikumus izvērtē par ilgtspējīgas 
infrastruktūras sadaļu un stratēģisko 
Eiropas investīciju sadaļu atbildīgie 
Investīciju komitejas sastāvi. Šādiem 
priekšlikumiem nepiemēro 22. pantu.

8. Investīciju komitejas uzdevums no 
tās izveides dienas ir arī apstiprināt ES 
garantijas izmantošanu saskaņā ar 
Regulu (ES) 2015/1017 atlikušajam 
ieguldījumu laikposmam atbilstoši 
minētajai regulai. To novērtē saskaņā ar 
minētajā regulā noteiktajiem kritērijiem. 
Šos priekšlikumus izvērtē par ilgtspējīgas 
infrastruktūras sadaļu un stratēģisko 
Eiropas investīciju sadaļu atbildīgie 
Investīciju komitejas sastāvi. Visas 
struktūras, kas piedalās lēmumu 
pieņemšanā un projektu atlasē, rīkojas 
saskaņā ar pārredzamības, 
pārskatatbildības un ieinteresēto personu, 
tostarp pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, garantētas līdzdalības 
principiem. Tajās vajadzētu būt 
neatkarīgiem ekspertiem ar dažādu 
tehnisko kvalifikāciju, tostarp ekspertiem 
klimata jomā, un tām jācenšas panākt 
reģionālo dzimumu līdzsvaru. 
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Informāciju par projektiem, atlases 
procedūru un lēmumu pieņemšanu 
publicē, vienlaikus ievērojot 
komercinformācijas sensitivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Konsultāciju centrs InvestEU 
atbalsta un sniedz tehnisko palīdzību 
atbalsttiesīgiem uzņēmumiem, kā arī 
nodrošina procedūras pārmērīgu 
administratīvo slogu vienkāršošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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 
šādiem projektiem;

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 attīstīšanu saskaņā 
ar Savienības klimata un vides mērķiem, 
it sevišķi ņemot vērā Regulu (ES) 
2020/8521a un nodrošinot uzlabotu 
pārredzamību attiecībā uz to īstenošanu, 
un agregatoru attīstīšanu maziem 
projektiem, tostarp ar šā punkta 
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f) apakšpunktā minēto investīciju 
platformu starpniecību, ar noteikumu, ka 
šāda palīdzība neskar Investīciju komitejas 
secinājumus par ES garantijas segumu 
šādiem projektiem;

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

Or. en

Grozījums Nr. 205
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

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 
šādiem projektiem;

c) attiecīgā gadījumā sniedz tehnisko 
palīdzību, kad to pieprasa projektu 
iniciatori, un palīdz projektu virzītājiem 
projektu izstrādē, kā arī investīciju 
platformu izveidē, 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 
šādiem projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
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Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Martina Dlabajová

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 
šādiem projektiem;

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 attīstīšanu un 
taisnīgu pārkārtošanos uz mazoglekļa 
ekonomiku visskartākajiem reģioniem, 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 šādiem projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Markus Pieper

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas partneri un konsultāciju 
partneri atzīst Savienības finansējuma 
izcelsmi un nodrošina tā pamanāmību (jo 
īpaši darbību un to rezultātu 
popularizēšanā), sniedzot dažādām 
auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem 
un sabiedrībai, saskaņotu, efektīvu un 
mērķorientētu informāciju.

Īstenošanas partneri un konsultāciju 
partneri atzīst Savienības finansējuma 
izcelsmi un nodrošina tā pamanāmību (jo 
īpaši darbību un to rezultātu 
popularizēšanā), sniedzot dažādām 
auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem 
un sabiedrībai, saskaņotu, efektīvu un 
mērķorientētu informāciju. Finanšu 
instrumentu iespējamie saņēmēji, 
saņēmēji, dalībnieki un galasaņēmēji ir 
jāatklāj pilnībā pārredzami. Tie ir 
jāuzskaita Savienības fondu digitālajā 
uzraudzības sistēmā, kuru ieviesīs 
Komisija.
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Or. en

Grozījums Nr. 208
Seán Kelly
PPE grupas vārdā

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. Finanšu instrumentu 
iespējamie saņēmēji, saņēmēji, dalībnieki 
un galasaņēmēji ir jāatklāj pilnībā 
pārredzami. Tie ir jāuzskaita Savienības 
fondu digitālajā uzraudzības sistēmā, 
kuru ieviesīs Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

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 ir 
aizdomas vai pierādījumi par to, ka 
projekti varētu nodrošināt ieguvumus 
trešām valstīm, kuras apdraud dalībvalstu 
teritoriālo integritāti, pārkāpj 
starptautisko tiesību noteikumus un 
traucē reģionālo drošību un mieru.

Or. en
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Grozījums Nr. 210
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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 drošības un 
kosmosa nozares projektiem piemēro, 
ievērojot konfidencialitātes vai slepenības 
pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Indikatīvs sadalījums, kas minēts 4. panta 
2. punkta piektajā daļā, finansēšanas un 
investīciju darbībām:

Indikatīvs sadalījums, kas minēts 4. panta 
2. punkta piektajā daļā, finansēšanas un 
investīciju darbībām, vienlaikus vismaz 
25 % paredzot energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
projektiem katrā politikas logā, lai 
atbalstītu Eiropas MVU, kopienas un 
ekonomiku kopumā, pateicoties ēku 
renovācijas vilnim un kampaņai par 
saules baterijām uz ēku jumtiem kopā ar 
atkrastes atjaunojamo energoresursu 
enerģijas stratēģiju:

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes investīcijas ēkās nodrošina vairākus papildu ieguvumus, tostarp labāku 
tirdzniecības līdzsvaru un darbvietu radīšanu vietējā līmenī. It sevišķi MVU gūst labumu no 
aktīvāka renovāciju tirgus, jo tie ES celtniecības nozarē nodrošina vairāk nekā 70 % no 
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pievienotās vērtības. InvestEU palīdzēs uzsākt Eiropas renovācijas vilni, kam gadā 
vajadzīgas investīcijas vismaz 243 miljardu EUR apmērā, no kurām 15 miljardi ir vajadzīgi 
Eiropas slimnīcās un skolās. No ES līmeņa gadā ir vajadzīgs atbalsts 90 miljardu EUR 
apmērā. Eiropas iniciatīva par saules baterijām uz ēku jumtiem ir dinamiskas saules 
enerģijas nozares stūrakmens un papildus atbalstīs vietējās darbvietas un mobilizēs privāto 
kapitālu, lai iedzīvotāju enerģija līdz 2030. gada sasniegtu uzstādīto jaudu 1050 GW apmērā. 
InvestEU palīdzēs uzsākt gada investīcijas saules enerģijā 70 miljardu EUR apmērā, laika 
gaitā samazinot izmaksas, lai atbrīvotu summas, kuras varēs ieguldīt atkrastes atjaunojamo 
energoresursu enerģijas stratēģijas projektos, sekmējot ES konkurētspēju un noturību.

Grozījums Nr. 212
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansēšanas un investīciju darbības 
saskaņā ar logiem, kas nav Eiropas 
stratēģisko investīciju logs, var ietilpt 
vienā vai vairākās no turpmāk minētajām 
jomām:

Finansēšanas un investīciju darbības 
saskaņā ar logiem, kas nav Eiropas 
stratēģisko investīciju logs, ietilpst vienā 
vai vairākās no turpmāk minētajām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 213
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tīru un ilgtspējīgu atjaunojamu un 
drošu un ilgtspējīgu citu bezemisijas un 
mazemisiju enerģijas avotu un risinājumu 
ražošanas, piegādes vai izmantošanas 
paplašināšana;

a) tīru un ilgtspējīgu atjaunojamu un 
drošu un ilgtspējīgu citu bezemisijas 
enerģijas avotu un risinājumu ražošanas, 
piegādes vai izmantošanas paplašināšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 214
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ca) inovatīvu bezemisiju un 
mazemisiju siltuma piegādes sistēmu 
izstrāde un kombinētā elektroenerģijas un 
siltuma ražošana;

d) ca) inovatīvu bezemisiju siltuma 
piegādes sistēmu izstrāde un kombinētā 
elektroenerģijas un siltuma ražošana;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ilgtspējīgas sintētiskas degvielas 
izstrādāšana, izmantojot atjaunojamus/ 
oglekļa ziņā neitrālus avotus, un tās 
piegāde, kā arī citu drošu un ilgtspējīgu 
bezemisiju un mazemisiju enerģijas avotu 
biodegvielas, biomasas un alternatīvās 
degvielas, tostarp degvielas visiem 
transporta veidiem, izstrādāšana un piegāde 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2018/2001/EK1 mērķiem; un

e) ilgtspējīgas sintētiskas degvielas 
izstrādāšana, izmantojot atjaunojamus 
energoresursus, un tās piegāde, kā arī citu 
drošu un ilgtspējīgu bezemisiju enerģijas 
avotu biodegvielas, biomasas un 
alternatīvās degvielas, tostarp degvielas 
visiem transporta veidiem, izstrādāšana un 
piegāde saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2018/2001/EK1 
mērķiem un ilgtspējīgas pieejamības 
robežās; un

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 216
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) infrastruktūra oglekļa uztveršanai 
un oglekļa uzglabāšanai rūpnieciskajos 
procesos, bioenerģijas iekārtās un 
ražošanas iekārtās, lai nodrošinātu 
enerģijas pārkārtošanu.

f) tehnoloģijas un infrastruktūra 
bezemisiju rūpnieciskajiem procesiem, 
bioenerģijas iekārtas un ražošanas 
iekārtas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
ekonomikas pārkārtošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ilgtspējīgu un drošu transporta 
infrastruktūru attīstība, mobilitātes 
risinājumi, aprīkojums un inovatīvas 
tehnoloģijas atbilstīgi Savienības transporta 
prioritātēm un saistībām saskaņā ar Parīzes 
klimata nolīgumu, jo īpaši izmantojot 
šādus pasākumus:

2. Ilgtspējīgu un drošu transporta 
infrastruktūru attīstība, mobilitātes 
risinājumi, aprīkojums un inovatīvas 
tehnoloģijas atbilstīgi Savienības transporta 
prioritātēm un pilnībā atbilstīgi saistībām 
saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu, jo 
īpaši izmantojot šādus pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 218
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekti, ar kuriem atbalsta Eiropas 
transporta tīkla (TEN-T) infrastruktūras 
attīstību, tostarp infrastruktūras uzturēšanu 
un drošību, TEN-T pilsētu mezglus, jūras 
un iekšzemes ostas, lidostas, multimodālus 
termināļus un šādu multimodālu termināļu 
savienojumus ar TEN-T tīkliem, kā arī 
telemātikas lietojumprogrammas, kas 
minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 1315/20132;

a) projekti, ar kuriem atbalsta Eiropas 
transporta tīkla (TEN-T) infrastruktūras 
attīstību, prioritizējot infrastruktūras 
uzturēšanu un drošību, TEN-T pilsētu 
mezglus, jūras un iekšzemes ostas, 
multimodālus termināļus un šādu 
multimodālu termināļu savienojumus ar 
TEN-T tīkliem, kā arī telemātikas 
lietojumprogrammas, kas minētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. 1315/20132;

_________________ _________________
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada 
11. decembris) par Savienības 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 
attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu 
Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 
1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada 
11. decembris) par Savienības 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 
attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu 
Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 219
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) viedas un ilgtspējīgas pilsētu 
mobilitātes projekti, pievēršoties 
mazemisiju pilsētas transporta veidiem, 
tostarp iekšzemes ūdensceļu un inovatīvas 
mobilitātes risinājumiem, 
nediskriminējošai pieejamībai, gaisa 
piesārņojuma un trokšņa samazināšanai, 
enerģijas patēriņam, viedo pilsētu tīkliem, 
uzturēšanai un drošības līmeņa 
paaugstināšanai, un negadījumu (tostarp 
tādu, kuros iesaistīti velosipēdisti un gājēji) 
skaita samazināšanai;

c) viedas un ilgtspējīgas pilsētu 
mobilitātes projekti, pievēršoties 
bezemisiju pilsētas transporta veidiem, 
tostarp iekšzemes ūdensceļu un inovatīvas 
mobilitātes risinājumiem, 
nediskriminējošai pieejamībai, gaisa 
piesārņojuma un trokšņa samazināšanai, 
enerģijas patēriņam, viedo pilsētu tīkliem, 
uzturēšanai un drošības līmeņa 
paaugstināšanai, un negadījumu (tostarp 
tādu, kuros iesaistīti velosipēdisti un gājēji) 
skaita samazināšanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 220
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atbalsts transporta kustamo aktīvu 
atjaunošanai un modernizācijai ar mērķi 
izvērst mazemisiju un bezemisiju 
mobilitātes risinājumus, tostarp alternatīvas 
degvielas izmantošanai visiem transporta 
veidiem;

d) atbalsts transporta kustamo aktīvu 
atjaunošanai un modernizācijai ar mērķi 
izvērst bezemisiju mobilitātes risinājumus, 
tostarp alternatīvas degvielas izmantošanai 
visiem transporta veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – g apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) emisiju samazināšana vai iii) emisiju samazināšana ar skaidru 
virzību uz bezemisiju pieeju; vai

Or. en

Grozījums Nr. 222
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) energoietilpīgu nozaru h) energoietilpīgu nozaru 
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dekarbonizācija un būtiska emisiju 
samazināšana šādās nozarēs, tostarp 
inovatīvu mazemisiju tehnoloģiju 
demonstrējumi un to izmantošana;

dekarbonizācija un būtiska emisiju 
samazināšana šādās nozarēs, tostarp 
inovatīvu bezemisiju tehnoloģiju 
demonstrējumi un to izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) enerģijas ražošanas un izplatīšanas 
ķēdes dekarbonizācija, pakāpeniski 
atsakoties no ogļu un naftas izmantošanas; 
un

i) enerģijas ražošanas un izplatīšanas 
ķēdes dekarbonizācija, pakāpeniski 
atsakoties no ogļu, gāzes un naftas 
izmantošanas; un

Or. en

Grozījums Nr. 224
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) mākslīgais intelekts; a) ētisks mākslīgais intelekts;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 6. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kvantu tehnoloģijas; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 226
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Tūrisms. 9. Ilgtspējīgs tūrisms.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.  Rūpniecisku objektu (tostarp 
piesārņotu vietu) sanācija un šādu vietu 
atjaunošana ilgtspējīgai izmantošanai.

10. Rūpniecisku objektu (tostarp 
piesārņotu vietu) sanācija un šādu vietu 
atjaunošana ilgtspējīgai izmantošanai, 
izņemot sanācijas un atjaunošanas 
gadījumus, kuru īstenošana ir uzņēmumu 
pienākums.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 12. punkts – d apakšpunkts – ii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) cenu ziņā pieejami sociālie 
mājokļi3;

ii) cenu ziņā pieejami, veselīgi un 
energoefektīvi sociālie mājokļi3;

_________________ _________________
3 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 
mājokli atbilstoši tirgus nosacījumiem.

3 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 
mājokli atbilstoši tirgus nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Aizsardzības industrijas attīstība, 
lai stiprinātu Savienības stratēģisko 
autonomiju, jo īpaši, sniedzot atbalstu:

svītrots

a) Savienības aizsardzības nozares 
piegādes ķēdei, jo īpaši, sniedzot 
finansiālu atbalstu MVU un uzņēmumiem 
ar vidēji lielu kapitālu;
b) uzņēmumiem, kas piedalās 
revolucionāros inovāciju projektos 
aizsardzības nozarē un ar to cieši 
saistītām divējāda lietojuma 
tehnoloģijām;
c) aizsardzības nozares piegādes ķēdei, 
piedaloties kopīgos pētniecības un 
izstrādes projektos aizsardzības jomā, 
tostarp tādos, kas saņem Eiropas 
Aizsardzības fonda atbalstu;
d) aizsardzības nozares pētniecības un 
apmācības infrastruktūrai.
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Or. en

Grozījums Nr. 230
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1. Enerģija: atjaunojamo 
energoresursu un citas drošas un 
ilgtspējīgas bezemisiju un mazemisiju 
enerģijas ražošanas uzstādītā papildu jauda 
(megavatos (MW))

4.1. Enerģija: atjaunojamo 
energoresursu un citas drošas un 
ilgtspējīgas bezemisiju enerģijas ražošanas 
uzstādītā papildu jauda (megavatos (MW))

Or. en

Grozījums Nr. 231
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

6.1. Atbalstīto uzņēmumu skaits, tos 
klasificējot pēc lieluma (mikrouzņēmumi, 
mazie, vidējie uzņēmumi un uzņēmumi ar 
vidēji lielu kapitālu)

6.1. Atbalstīto uzņēmumu skaits, tos 
klasificējot pēc lieluma (mikrouzņēmumi, 
mazie, vidējie uzņēmumi un uzņēmumi ar 
vidēji lielu kapitālu), ietverot pa 
dzimumiem apkopotus datus

Or. en

Grozījums Nr. 232
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

6.2. Atbalstīto uzņēmumu skaits, tos 
klasificējot pēc posmiem (agrīns, 
izaugsmes/paplašināšanās posms)

6.2. Atbalstīto uzņēmumu skaits, tos 
klasificējot pēc posmiem (agrīns, 
izaugsmes/paplašināšanās posms), ietverot 
pa dzimumiem apkopotus datus

Or. en

Grozījums Nr. 233
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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 un virtuālās infrastruktūras un 
saistītajām precēm un pakalpojumiem

8.1. To darbību skaits un apjoms, kuras 
veicina kritiskās infrastruktūras 
nodrošināšanu, iedalot pēc fiziskās un 
virtuālās infrastruktūras un saistītajām 
precēm un pakalpojumiem; to darbību 
skaits un apjoms, kuras veicina 
siltumnīcefekta gāzu samazināšanu līdz 
bezemisiju ekonomikai saskaņā ar 
Eiropas klimata mērķiem

Or. en

Grozījums Nr. 234
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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 
izstrādi Savienības un tās dalībvalstu 
drošībai, kā arī divējāda lietojuma preču 
civilo komponentu izstrādi
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Or. en

Grozījums Nr. 235
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.4. Atbalstīto uzņēmumu skaits 
(dalījumā pēc lieluma), kuri izstrādā un 
ražo kritiskās tehnoloģijas un resursus 
Savienības un tās dalībvalstu drošībai un 
divējāda lietojuma preces

8.4. Atbalstīto uzņēmumu skaits 
(dalījumā pēc lieluma), kuri izstrādā un 
ražo kritiskās tehnoloģijas un resursus 
Savienības un tās dalībvalstu drošībai un 
divējāda lietojuma preču civilos 
komponentus

Or. en

Grozījums Nr. 236
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.4.a Kopu un digitālo inovāciju centru 
skaits, ko atbalsta sinerģijas radīšanai 
starp reģionāliem, valsts, Eiropas un 
privātiem uzņēmējiem un uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.5. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8.5. To darbību skaits un apjoms, kuras 
veicina kritisko resursu piegādi, ražošanu 
un uzkrāšanu, ja vien tā nav spēkā esošo 
tiesību aktu prasību noteiktajās robežās, 
tostarp kritiskās veselības aprūpes 
nodrošināšanu

Or. en

Grozījums Nr. 238
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7. Tādu darbību skaits un apjoms, ar 
kurām atbalsta svarīgas pamattehnoloģijas 
un digitālās tehnoloģijas, kas ir stratēģiski 
nozīmīgas Savienības rūpniecības 
nākotnei.

8.7. Tādu darbību skaits un apjoms, ar 
kurām atbalsta svarīgas pamattehnoloģijas 
un digitālās tehnoloģijas, kas ir stratēģiski 
nozīmīgas Savienībai.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Robert Hajšel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.a Reģionālais un valstu apmērs, kas 
liecina, ka labumu guvušās dalībvalstis 
un reģioni ir vienmērīgi izkliedēti visā ES 
teritorijā un ka nav ieguvumu 
koncentrēšanās ierobežotā skaitā 
dalībvalstu un reģionu;

Or. en
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Grozījums Nr. 240
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.a To darbību skaits un apjoms, 
kuras uzņēmumiem un kopienām, jo īpaši 
MVU, palīdz uzlabot savu vērtības ķēžu 
un uzņēmējdarbības modeļu noturību

Or. en

Grozījums Nr. 241
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Robert Hajšel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.b Eiropas investīciju konsultāciju 
centru iesaistīšanās gadījumu skaits 
reģionos un dalībvalstīs bez ievērojamiem 
iepriekšējiem rādītājiem attiecībā uz 
projektu uzsākšanu un izstrādi

Or. en

Grozījums Nr. 242
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.c Eiropas investīciju konsultāciju 
centru iesaistīšanās gadījumu skaits 
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rūpniecības nozarēs, kurās ir pārāk mazs 
investīciju apjoms un kuras parasti negūst 
labumu no Savienības investīciju 
instrumentiem

Or. en

Grozījums Nr. 243
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.d To jaunuzņēmumu, tehnoloģiju 
uzņēmumu un inovāciju ekosistēmu 
skaits, kas guva labumu no šī investīciju 
instrumenta un ko attīstīja šis investīciju 
instruments

Or. en

Grozījums Nr. 244
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.e Privātā kapitāla un riska kapitāla 
investīciju apjoma pieaugums saistītos 
projektos

Or. en

Grozījums Nr. 245
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 1. apakšpunkts – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) attiecībā uz atbalstu finansēšanas 
un investīciju darbībām Eiropas 
Stratēģisko investīciju logā – investīcijas, 
Savienībā iedibinātām un darbojošamies 
subjektiem piesaistot tirgus finansējumu, 
netiktu veiktas vispār, jo pastāv grūtības 
internalizēt Eiropas stratēģisko interešu un 
tās ilgtermiņa konkurētspējas jomā sniegto 
labumu;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2. apakšpunkts – 1. punkts – 3. apakšpunkts

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 vispār.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Rob Rooken, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 11. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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11) kodolelektrostaciju 
dezekspluatācijai, darbināšanai, 
pielāgošanai vai būvniecībai;

11) kodolelektrostaciju 
dezekspluatācijai vai darbināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. apakšpunkts – 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 kūdras ieguvi, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. apakšpunkts – 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 cietā 
fosilā kurināmā un naftas ieguvi, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu, kā arī investīcijām saistībā 
ar gāzes ieguvi. Šo izslēgšanu nepiemēro 
gāzes projektiem, ja šie projekti atbilst 
šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 250
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Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projektiem, kuriem nav 
dzīvotspējīgu alternatīvo tehnoloģiju;

svītrots

Or. en

Grozījums 251
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projektiem, kuriem nav 
dzīvotspējīgu alternatīvo tehnoloģiju;

a) projektiem, ko īsteno teritorijās, 
kuras saskaras ar sevišķi sarežģītām 
enerģētikas pārkārtošanas problēmām, jo 
ir lielā mērā atkarīgas no cietajiem 
fosilajiem kurināmajiem, kā noteikts 
valstu taisnīgas pārkārtošanās plānos;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Saistībā ar darbībām, kuru mērķis ir investīciju sekmēšana, 2013. gada 22. maija 
Eiropadome ir par prioritāti izvirzījusi videi vai ekonomikai kaitīgu subsīdiju, tostarp fosilo 
kurināmo subsīdiju, pakāpenisku pārtraukšanu. Uzskaitītie izņēmumi varētu būt subsīdija, 
tādēļ ir pretrunā mērķim pakāpenisku pārtraukt fosilo kurināmo subsīdijas, kā arī 
"piesārņotājs maksā" principam, kā noteikts LESD 191. pantā.

Grozījums Nr. 253
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) projektiem, kas veicina Savienības 
vides mērķu sasniegšanu attiecībā uz 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, paātrinot cieto fosilo 
kurināmo pilnīgu pakāpenisku 
izslēgšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. apakšpunkts – c punkts

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

Or. en
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Grozījums Nr. 255
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. apakšpunkts – c punkts

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;

c) projektiem, kas atbilst Savienības 
enerģētikas un klimata mērķiem un 
tiesību aktiem, kā arī nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem un kam ir 
pārejas raksturs;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. apakšpunkts – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) projektiem, kam ir veikts 
iepriekšējs novērtējums par to, ka tiek 
izmantoti tikai atjaunojamie 
energoresursi;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. apakšpunkts – cb punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

cb) projektiem, kam nav dzīvotspējīgu 
alternatīvo tehnoloģiju, ja atbalstītās 
darbības nekavē atjaunojamo 
energoresursu attīstīšanu attiecīgajās 
teritorijās un ja tās atbilst un ir 
sinerģiskas atjaunojamo energoresursu 
turpmākai izmantošanai;

Or. en

Grozījums 258
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. apakšpunkts – cc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

cc) projektiem, kuru atbalstāmie 
pasākumi sekmē enerģētiskās nabadzības 
samazināšanu;

Or. en

Grozījums 259
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Va pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

Va PIELIKUMS (jauns)
Noturība
Ekonomikas un uzņēmumu noturība:
a) uzņēmējdarbības un pakalpojumu 
nepārtrauktības risinājumi valsts un 
privātām iestādēm, kas ir būtiski 
politiskajām, ekonomikas, sociālajām, 
administratīvajām, sabiedrības drošības, 
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drošuma, veselības, aprūpes, transporta, 
iepirkumu un izglītības funkcijām 
sabiedrībā;
b) reformas un regulatīvās sistēmas, kas 
motivē uzņēmumus un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjus modernizēt krīzes 
nepārtrauktības sistēmas un ieguldīt 
darbavietas drošības krīzes protokolos, lai 
maksimāli samazinātu darbības 
pārrāvumus;
c) stimuli rūpniecisko procesu 
pielāgošanai un piegādes ķēžu 
diversifikācijai, tostarp investīcijas 
elastīgās transporta sistēmās, satiksmes 
monitoringā un ārkārtas procedūrās 
piegādes ķēžu problemātiskajos posmos;
d) krīzes nepārtrauktības sistēmas un 
protokoli valsts un privātajiem transporta 
pakalpojumu sniedzējiem;
e) valstu un pārvalstisko finanšu sistēmu 
spēja nodrošināt likviditāti un 
nepārtraukti drošas maksājumu iespējas.
Sociālā noturība:
a) reformas un investīcijas, lai stiprinātu 
valsts, reģionālo un vietējo valdību spēju 
atbalstīt skartos iedzīvotājus pēkšņas un 
smagas ietekmes gadījumā uz viņu iztikas 
līdzekļiem, ietverot programmas un 
administratīvos resursus, kas atvieglo 
atbalsta, arī finanšu un cita veida 
atbalsta, ātru sniegšanu skartajiem 
iedzīvotājiem, kuru finanšu stāvoklis, 
drošība un fiziskā vai garīgā veselība ir 
tikusi smagi ietekmēta, ietverot 
pasākumus, kas nodrošina dzimumu 
līdztiesību, atbilstīgus uzturlīdzekļus 
bērniem un aizsardzību personām, kuras 
ir neaizsargātā situācijā, piemēram, 
personām ar invaliditāti, ieslodzītajiem, 
minoritātēm, bēgļiem un patvēruma 
meklētājiem;
b) pasākumi, kas uzlabo sociālās 
labklājības sistēmu un citu ienākumu 
atbalsta sistēmu spēju sekmēt sociālo 
iekļaušanu un aizsargāt personu noturību 
pat stresa vai sociālekonomisko 
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satricinājumu apstākļos;
c) administratīvie resursi un spējas, 
tostarp digitālie instrumenti, lai efektīvi 
koordinētu finansiālās palīdzības vai 
likviditātes nodrošināšanu skartajiem 
iedzīvotājiem, vienlaikus maksimāli 
samazinot krāpšanu un citu ļaunprātīgu 
izmantošanu;
d) veselības aprūpes sistēmu spēja uzturēt 
drošus un ilgtspējīgus darba apstākļus 
veselības aprūpes darbiniekiem pat 
sarežģītos apstākļos un darba apstākļu 
uzlabošana aprūpes nozarē, piemēram, 
bērnu un vecāka gada gājuma cilvēku 
aprūpes nozarē;
e) valsts veselības aprūpes iestāžu spēja 
efektīvi piekļūt un uzraudzīt visu teritoriju 
un iedzīvotājus un identificēt, izmeklēt un 
pārvaldīt pēkšņus sabiedrības veselības 
riskus, lai apturētu to izplatīšanos, un 
sniegt aprūpi visiem konkrētas dalībvalsts 
iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu 
ienākumiem vai uzturēšanās statusa.
Iestāžu un administratīvā noturība un 
sagatavotībai krīzei:
a) agrīna atklāšana un koordinēta 
reaģēšana uz liela mēroga sabiedrības 
veselības riskiem, piemēram, pandēmijām 
un epidēmijām, dabas katastrofām, 
karstuma viļņiem, sausumu, meža 
ugunsgrēkiem, ķīmiskām un 
rūpnieciskām avārijām vai 
kodolavārijām;
b) tās infrastruktūras kvalitāte un 
aptvērums, kas paredzēta reaģēšanai uz 
sabiedrības veselības riskiem, ietverot 
sistēmas, lai koordinētu darbinieku, 
pacientu, medicīnas aprīkojuma un 
aizsargaprīkojuma transportu un piegādi, 
kā arī saziņas infrastruktūras kvalitāte un 
aptvērums;
c) svarīgu zāļu un medicīnas aprīkojuma 
piegādes uzticamība pat pie ļoti augsta 
pieprasījuma apstākļiem;
d) valsts veselības aprūpes sistēmu spēja 
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koordinēt darbības ar citām valsts, 
Eiropas un starptautiskajām aģentūrām;
e) kritiskās infrastruktūras, piemēram, 
ūdens vai enerģijas apgādes, kanalizācijas 
sistēmu, sagatavotība krīzei un sanitāro 
standartu uzturēšana;
f) valsts un reģionālo civilās aizsardzības 
aģentūru, tostarp ugunsdzēsēju un 
tehniskā atbalsta dienestu, sagatavotība 
krīzei.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar teksta iekšējo loģiku un 
ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem, it sevišķi 7. panta e) apakšpunktu un 
jaunajām teksta daļām, ko Eiropas Komisija ierosinājusi, ieviešot noturības jēdzienu.


