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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

konkurētspēju, tostarp attiecībā uz 
inovāciju, prasmēm, infrastruktūru, MVU, 
un vajadzību risināt sabiedriskas nozīmes 
uzdevumus, piemēram, ilgtspējas vai 
iedzīvotāju novecošanas jomā. Tādējādi, 
lai sasniegtu Savienības politikas mērķus, 
jo īpaši divkāršo mērķi — paātrināt 
klimatisko un digitālo pārkārtošanos, un 
atbalstītu ātru, iekļaujošu un veselīgu 
ekonomikas atveseļošanu, ir nepieciešams 
atbalsts, lai novērstu tirgus nepilnības un 
nepietiekami optimālas investīciju 
situācijas un mazinātu investīciju 
nepietiekamību mērķa nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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 

(5) Fondam InvestEU būtu jāveicina 
Savienības konkurētspējas, 
sociālekonomiskās konverģences, 
kohēzijas un ilgtermiņa ekonomiskās 
izaugsmes uzlabošana, tostarp inovācijas 
un digitalizācijas jomās, resursu efektīva 
izmantošana saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem, Savienības ekonomikas 
izaugsmes ilgtspēja un iekļautība un 
Savienības kapitāla tirgu sociālā noturība 
un integrācija, tostarp izmantojot 
risinājumus Savienības kapitāla tirgu 
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 
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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.

nodrošināšanu galvenajās Savienības 
politikas jomās, kuras citādi netiktu 
finansētas vai tiktu finansētas nepietiekami, 
un tādējādi veicināt Savienības politikas 
mērķu sasniegšanu. Atbalstam no fonda 
InvestEU būtu jāaptver dažādas nozares un 
reģioni, bet būtu jāizvairās no pārmērīgas 
nozaru vai ģeogrāfiskās koncentrācijas, un 
būtu jāatvieglo piekļuve projektiem, ko 
veido partnervienības ar lielu izaugsmes 
potenciālu stratēģiskās pamatnozarēs 
visos ES reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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 

(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 savienojamību visos Savienības 
reģionos, 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 
pārkārtošanos, 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 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā 
palielinājās, investīcijas augstāka riska 

(18) Lai gan pirms Covid-19 krīzes 
kopējais investīciju līmenis Savienībā 
palielinājās, investīcijas augstāka riska 



PA\1210009LV.docx 7/20 PE655.653v01-00

LV

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomika nozare, kas Covid-19 
pandēmijas dēļ piedzīvojusi īpaši krasu 

(19) Tūrisms ir svarīga Savienības 
ekonomikas nozare, kurā nodarbināti 
vairāk nekā 22 miljoni cilvēku. Covid-19 
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kritumu. Tāpēc programmai InvestEU būtu 
jāpalīdz nostiprināt šīs nozares ilgtermiņa 
konkurētspēju, atbalstot darbības 
ilgtspējīga, inovatīva un digitalizēta 
tūrisma veicināšanai.

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

Or. en

Grozījums Nr. 6

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, jo īpaši MVU, atveseļošanas 
posmā un vienlaikus nodrošināt, ka 
investori koncentrējas uz Savienības vidēja 
termiņa un ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
piemēram, Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļā 
kursa investīciju plānu, Eiropas digitālās 
nākotnes veidošanas stratēģiju, Eiropas 
Datu stratēģiju, Balto grāmatu par 
mākslīgo intelektu, jauno Eiropas 
industriālo stratēģiju, tostarp ekosistēmas 
pieeju, MVU 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 
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īstenošanas partneru riska uzņemšanās 
spēja ekonomikas atveseļošanas atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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

Or. en

Grozījums Nr. 8

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 

(28) Eiropas stratēģisko investīciju logs 
būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai atbalstītu 
tos galasaņēmējus, kuri ir iedibināti kādā 
dalībvalstī, kuri darbojas Savienībā, kuru 
darbībām Savienībā ir stratēģiski svarīga 
nozīme, jo īpaši ņemot vērā klimatisko un 
digitālo pārkārtošanos, un kuru darbības 
arī uzlabo dalībvalstu ekonomikas 
konkurētspēju, tostarp ņemot vērā 
nepieciešamību pārveidot dalībvalstu 
ražošanas jaudu un radīt uz nākotni 
vērstas investīcijas, kas veicina 
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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, 
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.

uzņēmējdarbību un darbvietu radīšanu, kā 
arī ņemot vērā nepieciešamību palielināt 
noturību, tostarp mazinot atkarību no 
jutīgām piegādes ķēdēm. Projektiem būtu 
jāsniedz Savienības pievienotā vērtība, un 
tiem vajadzētu būt vai nu pārrobežu 
projektiem, vai arī tādiem, kas ar netiešās 
ietekmes palīdzību rada reālu pievienoto 
vērtību vairāk nekā vienā dalībvalstī vai 
reģionā. Atbalstam nevajadzētu ieplūst 
tieši valsts budžetā vai aizstāt valsts 
budžeta izdevumus, tādus kā sociālie 
pabalsti. Stratēģiski svarīgas jomas ir 
šādas: 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 — gadījumos, kad investīcijas 
ir stratēģiski svarīgas Savienības 
rūpniecības nākotnei —, tostarp mākslīgais 
intelekts, blokķēde, programmatūra, 
robotika, pusvadītāji, mikroprocesori, 
modernās mākoņdatošanas tehnoloģijas, 
augstas veiktspējas datošana, kiberdrošība, 
kvantu tehnoloģijas, fotonika, rūpnieciskā 
biotehnoloģija, atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas, jo īpaši Atkrastes 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
stratēģijas īstenošanai, 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 
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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. 
Paredzētā finansējuma sadalei jo īpaši 
būtu jānodrošina atbalsts digitālās un 
klimatiskās pārkārtošanās vienlaicīgai 
norisei. Labumu vajadzētu gūt projektiem, 
kas veicina stratēģisko piegādes ķēžu 
dažādošanu vienotajā tirgū, veicot darbības 
vairākās vietās visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Eiropas stratēģisko investīciju loga 
pievienošanai vajadzētu apmierināt 
Savienības stratēģiskās vajadzības un 
nākotnē veicināt tās ekonomisko 
labklājību. Šī loga izveide ir nepieciešama 
sakarā ar Covid-19 globālo uzliesmojumu, 
tā ietekmi uz piegādes ķēdēm un atsevišķu 
vājo vietu parādīšanos. Tādēļ ir svarīgi, 
lai tiktu nodrošināta no fonda InvestEU 
piešķirtā Savienības finansējuma un jo 
īpaši Eiropas stratēģisko investīciju loga 
un tajā noteikto stratēģisko prioritāšu 
pamanāmība, izmantojot efektīvu 
komunikāciju, šajā nolūkā īpaši uzsverot 
Savienības finansētās darbības un 
rezultātus, lai pienācīgi popularizētu 
Savienības pievienoto vērtību, ko 
nodrošina programma InvestEU 
ekonomikas atveseļošanas ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 11

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 

(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 
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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.

potenciālu, un tam būtu jāietver tehniskā 
palīdzība. Īpašs uzsvars būtu liekams uz 
administratīvā sloga mazināšanu, jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. 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. 12

Regulas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(g) Savienības ekonomikas un jo īpaši 
MVU ilgtspējīgu un iekļaujošu 
atveseļošanu pēc Covid-19 pandēmijas 
izraisītās krīzes, tās stratēģisko vērtības 
ķēžu un klimatiskās un digitālās 
pārkārtošanās uzturēšanu un stiprināšanu 
un Savienībai stratēģiski svarīgu darbību 
saglabāšanu un pastiprināšanu saistībā ar 
kritisko infrastruktūru, transformatīvām 
tehnoloģijām, revolucionāru pētniecību 
un inovāciju un resursiem, kas paredzēti 
uzņēmumiem un patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 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.

2. 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. Šī 
summa būtu vienlīdzīgi jāsadala starp 
iniciatīvām, ar kurām tiek atbalstīta 
klimatiskā un digitālā pārkārtošanās, lai 
tādējādi nodrošinātu pienācīgu atbalstu 
šiem abiem sarežģītājiem uzdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) Eiropas stratēģisko investīciju 
politikas logu, kas ietver stratēģiskas uz 
nākotni vērstas investīcijas tādu 
galasaņēmēju atbalstam, kuri veic 
uzņēmējdarbību kādā no dalībvalstīm, kuri 
darbojas Savienībā, kuru darbības ir 
Savienībai stratēģiski svarīgas, jo īpaši no 
klimatiskās un digitālās pārkārtošanās 
viedokļa, un kuru darbības arī uzlabo 
dalībvalstu ekonomikas konkurētspēju — 
tostarp ņemot vērā nepieciešamību 
pārveidot dalībvalstu ražošanas jaudu un 
veicināt uzņēmējdarbību un darbvietu 
radīšanu —, kā arī no uzlabotas noturības 
viedokļa, vienā no šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) investīcijas un tehniskā palīdzība 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, lai tie 
digitalizētu savas darbības un uzlabotu 
savu vērtības ķēžu un uzņēmējdarbības 
modeļu noturību, kā arī iniciatīvas 
uzņēmējdarbības veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e daļa – 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 noteikto mērķu sasniegšanā, 
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īpašu uzmanību pievēršot efektīvas 
izmantošanas paātrināšanai Savienības 
reģionos, kas identificēti kā tādi, kuros ir 
visvairāk atjaunojamo energoresursu;

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e daļa – 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, mazoglekļa un digitālās 
tehnoloģijas un revolucionāra pētniecība 
un inovācija gadījumos, kad investīcijas ir 
stratēģiski svarīgas Savienības rūpniecības 
nākotnei un konkurētspējai un atbilst ES 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”; 
šādas investīcijas arī veic saskaņā ar 
ilgtermiņa stratēģijām attiecībā uz 
Eiropas rūpniecības nākotni un Eiropas 
MVU; šādas jomas ir:

Or. en

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e daļa – 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, īpaši 
ņemot vērā resursu efektivitāti un 
apritīgumu stratēģiskās vērtības ķēdēs un 
stratēģiskās ekosistēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e daļa – 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. Finansiālu 
atbalstu nesniedz gadījumos, kad projekts 
neatbilst Savienības stratēģiskajām un 
ekonomiskajām interesēm, piemēram, 
projektiem, kas palielinātu atkarību no 
jutīgām vai nedažādotām piegādes ķēdēm.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e daļa – vii punkts – 2. daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējumu un investīcijas, kas šā loga 
ietvaros piešķirti ar klimatisko un digitālo 
pārkārtošanos saistītām darbībām, 
vienlīdzīgi sadala šo abu sarežģīto 
uzdevumu vienlaicīgai izpildei.

Or. en

Grozījums Nr. 23

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 55 % investīciju saskaņā ar 
ilgtspējīgas infrastruktūras politikas logu 
veicina Savienības mērķu īstenošanu 
klimata un vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – c daļa

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, atvieglo svarīgu projektu, kas 
ir visas Eiropas interesēs, un stratēģisku 
savienību attīstīšanu, un veicina 
stratēģisku vērtības ķēžu izveidi 
ekosistēmas pieejā, kā arī agregatoru 
izveidi 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;
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Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8. punkts – 8.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 27

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, jo īpaši MVU, palīdz 
digitalizēt savas darbības

Or. en
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Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.b To darbību skaits un apjoms, 
kuras paredzētas uzņēmējdarbības 
veicināšanai

Or. en

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
V pielikums – A. daļa – 1. punkts – f daļa

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 stratēģiskajām interesēm 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 vai ne tādā pašā 
apmērā, jo pastāv grūtības internalizēt 
Eiropas stratēģisko interešu un tās 
ilgtermiņa konkurētspējas jomā sniegto 
labumu;

Or. en


