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ĪSS PAMATOJUMS 

ES budžeta mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Eiropas Savienībā visiem cilvēkiem un visos 

reģionos, izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus (ESI fondi).  No otras puses, 

ES programmai InvestEU būtu jānodrošina ES budžeta garantija, ar kuru Savienībā atbalsta 

ieguldījumus un piekļuvi finansējumam. 

Šis atzinums attiecas uz saistību starp šiem diviem ieguldījumu instrumentiem, kā arī uz 

aspektiem saistībā ar reģionu lomu programmā InvestEU (tostarp vietējo un reģionālo iestāžu 

un īstenošanas partneru lomu līdzās EIB). 

Eiropas Komisija ierosina daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam resursus visiem ESI 

fondiem samazināt par 10 % salīdzinājumā ar pašreizējo DFS. Lai gan ir paredzēti papildu 

finanšu līdzekļi Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF), Kohēzijas fonda (KF) līdzekļi 

ir samazināti gandrīz uz pusi, un līdzekļi pārrobežu sadarbībai (INTERREG) veido tikai 2,5 % 

no kohēzijas politikas kopējā piešķīruma. Tā ir pašreizējā situācija, ko mēs kā Eiropas 

Parlaments vēlamies mainīt. 

Kohēzijas politika ir vienīgā ES politika, kas ļauj dalībvalstīm un reģioniem īstenot patiesas 

attīstības stratēģijas dažādos reģionos un pilnībā iesaistīties Eiropas politikā, piemēram, 

iekšējā tirgū. Tas ir galvenais ES instruments ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai 

un ilgtermiņa ieguldījumu politikai, ko īsteno, izmantojot valsts un reģionālās darbības 

programmas. 

Priekšlikumā Kopīgo noteikumu regulai, KNR (2018/0196(COD)), kas ir galvenā regula 

ERAF, KF, Eiropas Sociālajam fondam (ESF +) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 

fondam (EJZF), ir paredzēts, ka kohēzijas politikas resursus no ESI fondiem var piešķirt 

programmai InvestEU vai nodot citiem fondiem vai instrumentiem.  Programmai InvestEU 

var piešķirt 5 % no kopējā fondu piešķīruma saskaņā ar dalītās pārvaldības principu (un 

attiecīgi pamatotos gadījumos pat lielāku procentuālo daļu). 

Atzinuma sagatavotāja iebilst pret šādu stratēģiju. Viņasprāt, tas tikai mudinās dalībvalstis ar 

saviem resursiem nepiedalīties kohēzijas politikas projektos. Tā kā ierosinātie noteikumi, ar 

kuriem reglamentē ieguldījumu summas, ko nodod programmai InvestEU, ir vienkāršāki 

(piemēram, valsts atbalsta noteikumi nav spēkā), dalībvalstis var izmantot šo iespēju un 

neņemt vērā reģionālās vajadzības, kuras vislabāk aizsargā pašreizējā kohēzijas politika. 

Atbalstot līdzziņotāju nostāju par KNR un iebilstot pret ierosināto fondu ieguldījumu saskaņā 

ar dalītās pārvaldības piemērošanu programmai InvestEU (KNR 10. pants), atzinuma 

sagatavotāja ierosina svītrot programmā InvestEU paredzēto tā saukto dalībvalsts nodalījumu.  

Lai gan tiek atzītas darbības, kuru mērķis ir palielināt sinerģiju un papildināmību starp ESI 

fondiem un programmu InvestEU, līdzekļu vienkāršs pārdalījums, kas noved pie resursu 

samazināšanas kohēzijas politikas projektiem, nav risinājums. Šis pamatojums bija arī daļa no 

EP nostājas tā sauktajā “omibus procedūrā”. 

Atzinuma sagatavotāja apzinās, ka tas nozīmētu būtiskas izmaiņas ierosinātajā programmā 

InvestEU. Tomēr viņa uzskata, ka turpmākas kohēzijas politikas — Savienības galvenās 

ieguldījumu politikas un vienas no tās konkrētākajām solidaritātes izpausmēm — sekmīga 

īstenošana ir saistīta ar tai pieejamo finansējumu. Šā finansējuma samazināšana būtu visiem 
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cilvēkiem visos attiecīgajos reģionos neproduktīvs un nelietderīgs risinājums. 



 

AD\1170011LV.docx 5/34 PE627.661v02-00 

 LV 

 

GROZĪJUMI 

Reģionālās attīstības 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) Infrastruktūras ieguldījumu 

darbības Savienībā 2016. gadā samazinājās 

līdz 1,8 % no ES IKP salīdzinājumā ar 

2,2 % 2009. gadā un bija par aptuveni 

20 % zemākas nekā ieguldījumu līmenis 

pirms pasaules finanšu krīzes. Tādējādi, lai 

gan Savienībā ir novērojama ieguldījumu 

attiecības pret IKP atlabšana, tā joprojām 

nav tik liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 

atlabšanas laikā, un nav pietiekama, lai 

kompensētu nepietiekamo ieguldījumu 

gadus. Vēl svarīgāk ir tas, ka pašreizējais 

ieguldījumu līmenis un prognozes neatbilst 

Savienības strukturālo ieguldījumu 

vajadzībām, ņemot vērā tehnoloģiskās 

pārmaiņas un globālo konkurētspēju, 

tostarp attiecībā uz inovācijām, prasmēm, 

infrastruktūru, maziem un vidējiem 

uzņēmumiem (“MVU”), un vajadzību 

risināt nozīmīgas sociālas problēmas, 

piemēram, ilgtspējību vai iedzīvotāju 

novecošanu. Tādēļ ir vajadzīgs 

nepārtraukts atbalsts, lai novērstu tirgus 

nepilnības un nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas ar mērķi mazināt 

ieguldījumu nepietiekamību konkrētās 

nozarēs Savienības politikas mērķu 

īstenošanai. 

(1) Infrastruktūras ieguldījumu 

darbības Savienībā 2016. gadā samazinājās 

līdz 1,8 % no ES IKP salīdzinājumā ar 

2,2 % 2009. gadā un bija par aptuveni 

20 % zemākas nekā ieguldījumu līmenis 

pirms pasaules finanšu krīzes. Tādējādi, lai 

gan Savienībā ir novērojama ieguldījumu 

attiecības pret IKP atlabšana, tā joprojām 

nav tik liela, kā varētu gaidīt spēcīgas 

atlabšanas laikā, un nav pietiekama, lai 

kompensētu nepietiekamo ieguldījumu 

gadus. Vēl svarīgāk ir tas, ka pašreizējais 

ieguldījumu līmenis un prognozes neatbilst 

Savienības strukturālo ieguldījumu 

vajadzībām, ņemot vērā tehnoloģiskās 

pārmaiņas un globālo konkurētspēju, 

tostarp attiecībā uz inovācijām, prasmēm, 

infrastruktūru, maziem un vidējiem 

uzņēmumiem (“MVU”), vides 

ieguldījumiem un vajadzību risināt 

nozīmīgas sociālas problēmas, piemēram, 

ilgtspējību vai iedzīvotāju novecošanu. 

Tādēļ ir vajadzīgs nepārtraukts atbalsts, lai 

novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami 

optimālas ieguldījumu situācijas ar mērķi 

mazināt ieguldījumu nepietiekamību 

konkrētās nozarēs, samazināt attīstības 

līmeņa atšķirības un īstenot Savienības 

politikas mērķus. 
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Grozījums Nr.  2 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 

un stimulētu ilgtspējīgu izaugsmi un 

nodarbinātību, pēdējo gadu laikā Savienība 

ir pieņēmusi vērienīgas stratēģijas, 

piemēram, kapitāla tirgu savienību, digitālā 

vienotā tirgus stratēģiju, tiesību aktu paketi 

“Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”, 

Savienības rīcības plānu pārejai uz aprites 

ekonomiku, zemu emisiju mobilitātes 

stratēģiju, aizsardzības un kosmosa 

stratēģiju Eiropai. Fondam InvestEU būtu 

jāizmanto un jāpastiprina sinerģija starp 

minētajām savstarpēji pastiprinošajām 

stratēģijām, sniedzot atbalstu 

ieguldījumiem un piekļuvi finansējumam. 

(3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi 

un stimulētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 

izaugsmi un nodarbinātību, pēdējo gadu 

laikā Savienība ir pieņēmusi vērienīgas 

stratēģijas, piemēram, stratēģiju 

“Eiropa 2020”, kapitāla tirgu savienību, 

digitālā vienotā tirgus stratēģiju, tiesību 

aktu paketi “Tīru enerģiju ikvienam 

Eiropā”, Savienības rīcības plānu pārejai 

uz aprites ekonomiku, zemu emisiju 

mobilitātes stratēģiju, aizsardzības un 

kosmosa stratēģiju Eiropai, kā arī Eiropas 

sociālo tiesību pīlāru. Fondam InvestEU 

būtu jāizmanto un jāpastiprina sinerģija 

starp minētajām savstarpēji 

pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot 

atbalstu ieguldījumiem un piekļuvi 

finansējumam visos reģionos, jo īpaši 

tajos, kuros šāda piekļuve ir strukturāli 

sarežģīta. 

 

Grozījums Nr.  3 

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 izstrādā pašas savas valsts 

daudzgadu ieguldījumu stratēģijas, lai 

atbalstītu minētās reformu prioritātes. 

Stratēģijas būtu jāiesniedz kopā ar 

ikgadējām valsts reformu programmām, lai 

iezīmētu un koordinētu prioritāros 

ieguldījumu projektus, kas atbalstāmi ar 

valsts vai Savienības finansējumu, vai 

abiem finansējuma veidiem. Tām arī būtu 

(4) Savienības līmenī Eiropas 

ekonomikas politikas koordinēšanas 

pusgads ir satvars valsts reformu prioritāšu 

apzināšanai un to īstenošanas uzraudzībai. 

Dalībvalstis sadarbībā ar vietējām un 

reģionālajām iestādēm izstrādā pašas 

savas valsts daudzgadu ieguldījumu 

stratēģijas, lai atbalstītu minētās reformu 

prioritātes. Stratēģijas būtu jāiesniedz kopā 

ar ikgadējām valsts reformu programmām, 

lai iezīmētu un koordinētu prioritāros 

ieguldījumu projektus, kas atbalstāmi ar 

valsts vai Savienības finansējumu, vai 
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jākalpo tam, lai Savienības finansējumu 

izmantotu saskaņoti un lai maksimāli 

palielinātu pievienoto vērtību finansiālajam 

atbalstam, ko attiecīgā gadījumā saņemtu 

jo īpaši no Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem, Eiropas investīciju 

stabilizācijas funkcijas un fonda InvestEU. 

abiem finansējuma veidiem. Tām arī būtu 

jākalpo tam, lai Savienības finansējumu 

izmantotu saskaņoti un lai maksimāli 

palielinātu pievienoto vērtību finansiālajam 

atbalstam, ko attiecīgā gadījumā saņemtu 

jo īpaši no Eiropas investīciju stabilizācijas 

funkcijas un fonda InvestEU. 

Grozījums Nr.  4 

 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Fondam InvestEU būtu jāpalīdz 

uzlabot Savienības konkurētspēju, tostarp 

inovācijas un digitalizācijas jomā, 

Savienības ekonomikas izaugsmes 

ilgstpējību, sociālo noturību un iekļautību 

un integrāciju Savienības kapitāla tirgos, 

tostarp risinājumus to sadrumstalotības 

novēršanai un Savienības uzņēmumu 

finansējuma avotu dažādošanai. Šajā 

sakarā tam būtu jāatbalsta projekti, kuri ir 

tehniski un ekonomiski dzīvotspējīgi, 

nodrošinot sistēmu, lai izmantotu parāda, 

riska dalīšanas un pašu kapitāla 

instrumentus, kuru pamatā ir Savienības 

budžeta garantijas un īstenošanas partneru 

iemaksas. Tam vajadzētu būt balstītam uz 

pieprasījumu, savukārt atbalstam no fonda 

InvestEU vajadzētu vienlaikus būt vērstam 

uz to, lai palīdzētu sasniegt Savienības 

politikas mērķus. 

(5) Fondam InvestEU vajadzētu būt 

orientētam uz sociālo, ekonomisko un 

teritoriālo kohēziju un spējīgam palīdzēt 

palielināt kopējo pieprasījumu un veikt 

ieguldījumus ilgtspējīgā infrastruktūrā. 

Turklāt tam būtu jāpalīdz uzlabot 

Savienības konkurētspēju, tostarp 

inovācijas un digitalizācijas jomā, 

Savienības ekonomikas izaugsmes 

ilgstpējību, sociālo noturību un iekļautību 

un integrāciju Savienības kapitāla tirgos, 

tostarp risinājumus to sadrumstalotības 

novēršanai un Savienības uzņēmumu 

finansējuma avotu dažādošanai. Šajā 

sakarā tam būtu jāatbalsta kultūras un 

radošās nozares divkāršā vērtība, projekti, 

kuri ir tehniski, ekonomiski un sociāli 

dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu, lai 

izmantotu parāda, riska dalīšanas un pašu 

kapitāla instrumentus, kuru pamatā ir 

Savienības budžeta garantijas un 

īstenošanas partneru finansiālais 

ieguldījums, veidojot kvalitatīvas 

darbvietas un paplašinot un uzlabojot 

dalībvalstu ražošanas bāzi. Tam vajadzētu 

būt balstītam uz pieprasījumu, savukārt 

atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu 

vienlaikus būt vērstam uz to, lai palīdzētu 

sasniegt Savienības politikas mērķus. 

 

Grozījums Nr.  5 
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Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Fondam InvestEU būtu jāatbalsta 

ieguldījumi materiālos un nemateriālos 

aktīvos, lai veicinātu izaugsmi, 

ieguldījumus un nodarbinātību, tādējādi 

uzlabojot labklājību un ienākumu 

taisnīgāku sadali Savienībā. Ar fonda 

InvestEU starpniecību veiktajām 

intervencēm būtu jāpapildina ar dotācijām 

sniegtais Savienības atbalsts. 

(6) Fondam InvestEU būtu jāatbalsta 

ieguldījumi materiālos un nemateriālos 

aktīvos, tostarp kultūras mantojumā, lai 

veicinātu izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību, 

ieguldījumus un nodarbinātību, tādējādi 

palīdzot samazināt atšķirības starp 

reģioniem, uzlabojot labklājību, ienākumu 

taisnīgāku sadali Savienībā un Savienības 

ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

kohēziju. Ar fonda InvestEU starpniecību 

veiktajām intervencēm būtu jāpapildina ar 

dotācijām sniegtais Savienības atbalsts. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ieguldījumu projektiem, kas saņem 

ievērojamu Savienības atbalstu, it īpaši 

infrastruktūras jomā, būtu jāpiemēro 

ilgtspējības pārbaude saskaņā ar norādēm, 

kas Komisijai būtu jāizstrādā sadarbībā ar 

īstenošanas partneriem saskaņā ar 

programmu InvestEU un pareizi izmantojot 

kritērijus, kas paredzēti ar [Regulu par 

regulējuma izveidi, lai veicinātu 

ilgtspējīgus ieguldījumus], lai noteiktu, vai 

saimnieciskā darbība ir vides ziņā 

ilgtspējīga un saskaņota ar citām 

Savienības programmām izstrādātajām 

norādēm. Šādās norādēs būtu jāietver 

atbilstīgi noteikumi, lai izvairītos no 

nepamatota administratīvā sloga. 

(12) Ieguldījumu projektiem, kas saņem 

ievērojamu Savienības atbalstu, it īpaši 

infrastruktūras jomā, būtu jāpiemēro 

ilgtspējības pārbaude saskaņā ar norādēm, 

kas Komisijai būtu jāizstrādā sadarbībā ar 

īstenošanas partneriem saskaņā ar 

programmu InvestEU un pareizi izmantojot 

kritērijus, kas paredzēti ar [Regulu par 

regulējuma izveidi, lai veicinātu 

ilgtspējīgus ieguldījumus], lai noteiktu, vai 

saimnieciskā darbība ir vides ziņā 

ilgtspējīga un saskaņota ar citām 

Savienības programmām izstrādātajām 

norādēm. Šādās norādēs būtu jāietver 

atbilstīgi noteikumi, lai izvairītos no 

nepamatota administratīvā sloga un 

nodrošinātu papildināmību ar citām 

Savienības programmām. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 
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12.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Programmai InvestEU visos darba 

un lēmumu pieņemšanas procesos būtu 

jāintegrē arī dzimumperspektīva, 

jāraugās, lai komiteju un projektu darba 

grupās ir nodrošināts dzimumu līdzsvars, 

un jāpanāk, ka šī fonda īstenošana sekmē 

dzimumu līdztiesības veicināšanu 

atbilstīgi ES dzimumu līdztiesības 

principa integrācijas pienākumiem 

(LESD 8. pants). 

 

Grozījums Nr.  8 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Zems infrastruktūras ieguldījumu 

līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā 

mazināja Savienības spēju veicināt 

ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un 

konverģenci. Ievērojamiem ieguldījumiem 

Eiropas infrastruktūrā ir būtiska nozīme, lai 

sasniegtu Savienības ilgtspējības mērķus, 

tostarp 2030. gada mērķus enerģētikas un 

klimata jomā. Tādēļ atbalstam no fonda 

InvestEU vajadzētu būt vērstam uz 

ieguldījumiem transporta, enerģētikas, 

tostarp energoefektivitātes un atjaunojamās 

enerģijas, vides, klimata pārmaiņu, jūrlietu 

un digitālās infrastruktūras jomā. Lai 

maksimāli palielinātu Savienības finansiālā 

atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir 

lietderīgi veicināt racionalizētu 

ieguldījumu procesu, kas nodrošina 

pamanāmību projektu plūsmai un 

saskaņotību starp attiecīgajām Savienības 

programmām. Paturot prātā draudus 

drošībai, ieguldījumu projektiem, kas 

saņem Savienības atbalstu, būtu jāņem vērā 

principi, kas attiecas uz iedzīvotāju 

aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu 

jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības 

(13) Zems infrastruktūras ieguldījumu 

līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā 

mazināja Savienības spēju veicināt 

labklājību, ilgtspējīgu izaugsmi, 

konkurētspēju un konverģenci. 

Ievērojamiem ieguldījumiem Eiropas 

infrastruktūrā ir būtiska nozīme, lai 

sasniegtu Savienības ilgtspējības mērķus, 

tostarp 2030. un 2050. gada mērķus 

enerģētikas un klimata jomā. Tādēļ 

atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu būt 

vērstam uz ieguldījumiem transporta jomā, 

tostarp esošās infrastruktūras 

modernizēšanai, īpašu uzmanību 

pievēršot drošības un drošuma aspektiem, 

enerģētikas, tostarp energoefektivitātes, 

jomā, energotīklu starpsavienojumos un 

atjaunojamās enerģijas, vides, klimata 

pārmaiņu, jūrlietu un digitālās 

infrastruktūras jomā. Lai maksimāli 

palielinātu Savienības finansiālā atbalsta 

ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi 

veicināt racionalizētu ieguldījumu procesu, 

kas nodrošina projektu plūsmas 

pamanāmību, saskaņotību un 

papildināmību attiecīgajās Savienības 
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fondi, piemēram, Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds, kurš sniedz atbalstu 

drošības komponentiem ieguldījumiem 

publiskās vietās, transportā, enerģētikā un 

citā kritiskā infrastruktūrā. 

programmās, nepieļaujot pārklāšanos. 

Paturot prātā draudus drošībai, ieguldījumu 

projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, 

būtu jāņem vērā principi, kas attiecas uz 

iedzīvotāju aizsardzību sabiedriskās vietās. 

Tam būtu jāpapildina centieni, ko veic citi 

Savienības fondi, piemēram, Eiropas 

Reģionālās attīstības fonds, kurš sniedz 

atbalstu drošības komponentiem 

ieguldījumiem publiskās vietās, transportā, 

enerģētikā un citā kritiskā infrastruktūrā. 

 

Grozījums Nr.  9 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Kaut arī kopējais ieguldījumu 

līmenis Savienībā pieaug, ieguldījumi 

augstāka riska darbībās, piemēram, 

pētniecībā un inovācijā, joprojām ir 

nepietiekami. Tā rezultātā pašreizējais 

nepietiekamais ieguldījumu līmenis 

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 paplašināt un 

izvērst risinājumus nolūkā tos padarīt 

konkurētspējīgus pasaules tirgos. 

(14) Kaut arī kopējais ieguldījumu 

līmenis Savienībā pieaug, ieguldījumi 

augstāka riska darbībās, piemēram, 

pētniecībā, inovācijā un jaunajās 

tehnoloģijās, joprojām ir nepietiekami. Tā 

rezultātā pašreizējais nepietiekamais 

ieguldījumu līmenis pētniecībā, inovācijā 

un jaunajās tehnoloģijās 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, kuri atbalsta 

inovāciju kopas, jo īpaši lai varētu 

komerciālā mērogā Savienībā paplašināt un 

izvērst risinājumus nolūkā tos padarīt 

konkurētspējīgus pasaules tirgos. 

 

Grozījums Nr.  10 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Maziem un vidējiem uzņēmumiem (16) Maziem un vidējiem uzņēmumiem 
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(MVU) ir būtiska nozīme Savienībā. 

Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un 

nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 

saskaras ar problēmām, cenšoties piekļūt 

finansējumam. Papildu sarežģījumus rada 

MVU vajadzība saglabāt konkurētspēju, 

iesaistoties digitalizācijā, 

internacionalizācijā un inovācijas darbībās 

un paaugstinot sava darbaspēka 

kvalifikāciju. Turklāt salīdzinājumā ar 

lielākiem uzņēmumiem tiem ir piekļuve 

ierobežotākam finansējuma avotu klāstam: 

tie parasti neemitē obligācijas, tiem ir tikai 

ierobežota piekļuve biržām vai lieliem 

institucionāliem ieguldītājiem. Grūtības 

piekļūt finansējumam ir vēl lielākas tiem 

MVU, kuru darbība ir vērsta uz 

nemateriāliem aktīviem. MVU Savienībā ir 

lielā mērā atkarīgi no bankām un parāda 

finansējuma, kas izpaužas kā banku kredīta 

pārtēriņš, banku aizdevumi vai līzings. Ir 

jāatbalsta MVU, kuri saskaras ar 

minētajām problēmām, un jānodrošina 

vairāk diversificēti finansējuma avoti, lai 

palielinātu MVU spējas finansēt to izveidi, 

izaugsmi un attīstību un pastāvēt 

ekonomikas lejupslīdes apstākļos un lai 

padarītu ekonomiku un finanšu sistēmu 

noturīgāku ekonomikas lejupslīdes vai 

satricinājumu laikā. Tas arī papildina jau 

īstenotās iniciatīvas saistībā ar kapitāla 

tirgu savienību. Fondam InvestEU būtu 

jāsniedz iespēja pievērsties konkrētiem 

mērķorientētākiem finanšu produktiem. 

(MVU), tostarp sociālajiem uzņēmumiem, 

ir būtiska nozīme Savienībā. Tomēr to 

šķietami augstās riska pakāpes un 

nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie 

saskaras ar problēmām, cenšoties piekļūt 

finansējumam. Papildu sarežģījumus rada 

MVU vajadzība saglabāt konkurētspēju, 

iesaistoties digitalizācijā, 

internacionalizācijā, tirgvedībā un 

inovācijas darbībās un paaugstinot sava 

darbaspēka kvalifikāciju. Turklāt 

salīdzinājumā ar lielākiem uzņēmumiem 

tiem ir piekļuve ierobežotākam 

finansējuma avotu klāstam: tie parasti 

neemitē obligācijas, tiem ir tikai ierobežota 

piekļuve biržām vai lieliem 

institucionāliem ieguldītājiem. Grūtības 

piekļūt finansējumam ir vēl lielākas tiem 

MVU, kuru darbība ir vērsta uz 

nemateriāliem aktīviem. MVU Savienībā ir 

lielā mērā atkarīgi no bankām un parāda 

finansējuma, kas izpaužas kā banku kredīta 

pārtēriņš, banku aizdevumi vai līzings. Ir 

jāatbalsta MVU, kuri saskaras ar 

minētajām problēmām, un jānodrošina 

vairāk diversificēti finansējuma avoti, lai 

palielinātu MVU spējas finansēt to izveidi, 

izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību un 

pastāvēt ekonomikas lejupslīdes apstākļos 

un lai padarītu ekonomiku un finanšu 

sistēmu noturīgāku ekonomikas lejupslīdes 

vai satricinājumu laikā, un lai tā spētu 

radīt darbvietas un nodrošināt sociālo 

labklājību. Tas arī papildina jau īstenotās 

iniciatīvas saistībā ar kapitāla tirgu 

savienību. Fondam InvestEU būtu jāsniedz 

iespēja pievērsties konkrētiem 

mērķorientētākiem finanšu produktiem. 

 

Grozījums Nr.  11 

 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Kā izklāstīts pārdomu dokumentā 

par Eiropas sociālo dimensiju16 un Eiropas 

(17) Kā izklāstīts pārdomu dokumentā 

par Eiropas sociālo dimensiju16, Eiropas 
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sociālo tiesību pīlārā17, 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 un veselībai. 

Ieguldījumi ar sociālo jomu, prasmēm un 

cilvēkkapitālu saistītā ekonomikā, kā arī 

neaizsargātu iedzīvotāju integrācijā 

sabiedrībā var uzlabot ekonomikas 

iespējas, jo īpaši, ja tos koordinē 

Savienības līmenī. Fonds InvestEU būtu 

jāizmanto, lai atbalstītu ieguldījumus 

izglītībā un apmācībā, palīdzētu 

paaugstināt nodarbinātības līmeni, jo īpaši 

mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 

ilgtermiņa bezdarbniekiem, un uzlabotu 

situāciju attiecībā uz paaudžu solidaritāti, 

veselības aprūpi, bezpajumtniecību, 

digitālo iekļautību, kopienu attīstību, 

jauniešu lomu un vietu sabiedrībā, kā arī 

neaizsargātiem cilvēkiem, tostarp trešo 

valstu valstspiederīgajiem. Programmai 

InvestEU būtu arī jāpalīdz atbalstīt Eiropas 

kultūru un radošumu. Lai nākamajā 

desmitgadē radītu pretsvaru sabiedrības 

lielajām pārmaiņas Savienībā un darba 

tirgū, ir jāveic ieguldījumi cilvēkkapitālā, 

mikrofinansēšanā, sociālās 

uzņēmējdarbības finansēšanā un jaunos 

sociālās ekonomikas darījumdarbības 

modeļos, tostarp sociālās ietekmes 

ieguldījumos un sociālo rezultātu līguma 

slēgšanā. Programmai InvestEU būtu 

jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus 

ekosistēma, palielinot finansējuma piegādi 

mikrouzņēmumiem un sociālajiem 

uzņēmumiem un to piekļuvi šim 

finansējumam, lai apmierinātu 

pieprasījumu tiem, kam tas visvairāk ir 

vajadzīgs. Augsta līmeņa darba grupas par 

ieguldījumiem Eiropas sociālajā 

infrastruktūrā ziņojumā18 ir konstatēta 

ieguldījumu nepietiekamība sociālajā 

infrastruktūrā un pakalpojumos, tostarp 

izglītības, apmācības, veselības aprūpes un 

mājokļu jomā, kur ir nepieciešams atbalsts, 

tostarp Savienības līmenī. Tādēļ būtu 

sociālo tiesību pīlārā17 un ES satvarā 

attiecībā uz ANO Konvencijas par 

personu ar invaliditāti tiesībām 

īstenošanu, 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 un 

veselībai. Ieguldījumi ar sociālo jomu, 

prasmēm un cilvēkresursiem saistītā 

ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 

integrācijā sabiedrībā var uzlabot 

ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tos 

koordinē Savienības līmenī. Fonds 

InvestEU būtu jāizmanto, lai atbalstītu 

ieguldījumus izglītībā un apmācībā, 

palīdzētu paaugstināt kvalitatīvas 

nodarbinātības līmeni, jo īpaši 

mazkvalificētiem darba ņēmējiem un 

ilgtermiņa bezdarbniekiem, un uzlabotu 

situāciju attiecībā uz vienādām iespējām, 

paaudžu solidaritāti, veselības aprūpi, 

bezpajumtniecību, digitālo iekļautību, 

kopienu attīstību, bērnu un pieaugušo 

neievietošanu specializētajās iestādēs, 

jauniešu lomu un vietu sabiedrībā, kā arī 

neaizsargātiem cilvēkiem, tostarp trešo 

valstu valstspiederīgajiem. Programmai 

InvestEU būtu arī jāpalīdz atbalstīt Eiropas 

kultūru un radošumu. Lai nākamajā 

desmitgadē radītu pretsvaru sabiedrības 

lielajām pārmaiņas Savienībā un darba 

tirgū, ir jāveic ieguldījumi cilvēkresursos, 

mikrofinansēšanā un sociālajā ekonomikā. 

Programmai InvestEU būtu jāstiprina 

jaunveidotā sociālā tirgus ekosistēma, 

palielinot finansējuma piegādi 

mikrouzņēmumiem un sociālajiem 

uzņēmumiem un to piekļuvi šim 

finansējumam, lai apmierinātu 

pieprasījumu tiem, kam tas visvairāk ir 

vajadzīgs. Augsta līmeņa darba grupas par 

ieguldījumiem Eiropas sociālajā 

infrastruktūrā ziņojumā18 ir konstatēta 

ieguldījumu nepietiekamība sociālajā 

infrastruktūrā un pakalpojumos, tostarp 

izglītības, apmācības, veselības aprūpes, 
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jāizmanto publiskā, komerciālā un 

labdarības kapitāla kopīgais spēks, kā arī 

fondu atbalsts, lai atbalstītu sociālās tirgus 

vērtības ķēžu attīstību un palielinātu 

Savienības noturību. 

mājokļu un sociālās iekļaušanas jomā, kur 

ir nepieciešams atbalsts, tostarp Savienības 

līmenī. Tādēļ būtu jāizmanto publisko un 

privāto finanšu resursu kopīgais spēks, lai 

atbalstītu sociālās tirgus vērtības ķēžu 

attīstību un palielinātu Savienības noturību. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Publicēts 2018. gada janvārī kā Eiropas 

ekonomikas diskusiju dokuments Nr. 074. 

18 Publicēts 2018. gada janvārī kā Eiropas 

ekonomikas diskusiju dokuments Nr. 074. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Katrā politikas sadaļā vajadzētu būt 

diviem nodalījumiem, proti, ES 

nodalījumam un dalībvalsts nodalījumam. 

ES nodalījumam būtu samērīgā veidā 

jānovērš Savienības mēroga tirgus 

nepilnības vai nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas; atbalstītajiem 

pasākumiem vajadzētu būt skaidrai Eiropas 

pievienotajai vērtībai. Dalībvalsts 

nodalījumam būtu jādod dalībvalstīm 

iespēja daļu no to dalītas pārvaldības fondu 

līdzekļiem iemaksāt ES garantijas 

nodrošinājumam, lai izmantotu ES 

garantiju finansēšanas vai ieguldījumu 

darbībām, nolūkā novērst konkrētas tirgus 

nepilnības vai nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas to teritorijā, tostarp 

attiecībā uz neaizsargātām grupām un 

attālos reģionos, piemēram, Savienības 

tālākajos reģionos, lai īstenotu dalītas 

pārvaldības fondu mērķus. Darbības, kas 

atbalstītas ar fonda InvestEU palīdzību 

atbalstītas, izmantojot vai nu ES vai 

dalībvalsts nodalījumu, nedrīkstētu dublēt 

vai izspiest privāto finansējumu vai kropļot 

konkurenci iekšējā tirgū. 

(19) Katrā politikas sadaļā vajadzētu būt 

diviem nodalījumiem, proti, ES 

nodalījumam un dalībvalsts nodalījumam. 

ES nodalījumam būtu samērīgā veidā 

jānovērš Savienības mēroga tirgus 

nepilnības vai nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas; atbalstītajiem 

pasākumiem vajadzētu būt skaidrai Eiropas 

pievienotajai vērtībai. Dalībvalsts 

nodalījumam būtu jādod dalībvalstīm 

iespēja daļu no to dalītas pārvaldības fondu 

līdzekļiem iemaksāt ES garantijas 

nodrošinājumam, lai izmantotu ES 

garantiju finansēšanas vai ieguldījumu 

darbībām, nolūkā novērst konkrētas tirgus 

nepilnības vai nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas to teritorijā, tostarp 

mazāk attīstītos reģionos un neaizsargātos 
un attālos reģionos, piemēram, Savienības 

tālākajos reģionos, lai īstenotu dalītas 

pārvaldības fondu mērķus. Darbības, kas 

atbalstītas ar fonda InvestEU palīdzību 

atbalstītas, izmantojot vai nu ES vai 

dalībvalsts nodalījumu, nedrīkstētu dublēt 

vai izspiest privāto finansējumu vai kropļot 

konkurenci iekšējā tirgū. 
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Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Dalībvalsts nodalījums būtu īpaši 

jāizstrādā tā, lai dalītas pārvaldības 

fondus varētu izmantot Savienības 

emitētas garantijas nodrošinājumam. Šīs 

kombinācijas mērķis ir izmantot 

Savienības augsto kredītreitingu, lai 

veicinātu valsts un reģionālos 

ieguldījumus, vienlaikus nodrošinot 

iespējamo saistību konsekventu riska 

pārvaldību, īstenojot Komisijas sniegto 

garantiju netiešās pārvaldības ietvaros. 

Savienībai būtu jāgarantē finansēšanas 

un ieguldījumu darbības, kas paredzētas 

starp Komisiju un īstenošanas partneri 

noslēgtos garantiju nolīgumos dalībvalsts 

nodalījuma ietvaros, dalītas pārvaldības 

fondiem būtu jāsniedz garantijas 

nodrošinājums, ievērojot nodrošinājuma 

likmi, ko Komisija nosaka, pamatojoties 

uz darbību veidu un izrietošiem 

paredzamiem zaudējumiem, un attiecīgā 

dalībvalsts uzņemtos zaudējumus, kas 

pārsniedz paredzamos zaudējumus, 

Savienības labā emitējot kompensējošu 

garantiju. Šādas vienošanās būtu 

jānoslēdz vienotā iemaksu nolīgumā ar 

katru dalībvalsti, kas brīvprātīgi izvēlas 

šādu iespēju. Iemaksu nolīgumam būtu 

jāietver viens vai vairāki attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā īstenojami konkrēti 

garantiju nolīgumi. Lai noteiktu 

nodrošinājuma likmi par katru gadījumu 

atsevišķi, ir vajadzīga atkāpe no Regulas 

(ES, Euratom) Nr. XXXX19 (“Finanšu 

regula”) [211. panta 1. punkta]. Šajā 

projektā ir paredzēts arī vienots 

noteikumu kopums par budžeta 

garantijām, kuras atbalsta centralizēti 

pārvaldīti fondi vai dalītas pārvaldības 

fondi, kas atvieglotu to apvienošanu. 

svītrots 
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Grozījums Nr.  14 

 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) 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, kā arī jaunus risinājumus, 

lai novērstu tirgus nepilnības un 

nepietiekami optimālas ieguldījumu 

situācijas. Ņemot vērā Eiropas Investīciju 

bankas (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 reģionālā līmenī varētu būt 

izdevīgas, lai maksimāli palielinātu 

publisko līdzekļu ietekmi uz Savienības 

teritoriju. Turklāt vajadzētu būt iespējai, ka 

citas starptautiskas finanšu iestādes ir tās 

īstenošanas partneri, jo īpaši gadījumos, 

kad tām ir salīdzinošas priekšrocības īpašu 

zināšanu un pieredzes ziņā konkrētās 

dalībvalstīs. Vajadzētu būt arī iespējai 

citiem subjektiem, kas atbilst Finanšu 

regulā noteiktajiem kritērijiem, darboties 

kā īstenošanas partneriem. 

(29) Izvēloties īstenošanas partnerus 

fonda InvestEU izvēršanai, Komisijai būtu 

jāapsver darījumu partnera spēja sasniegt 

fonda InvestEU mērķus un ieguldīt pašu 

resursus, lai visām dalībvalstīm 

nodrošinātu pienācīgu ģeogrāfisko 

pārklājumu un dažādošanu, piesaistītu 

privātos ieguldītājus un nodrošinātu 

pietiekamu riska diversifikāciju, kā arī 

jaunus risinājumus, lai novērstu tirgus 

nepilnības un nepietiekami optimālas 

ieguldījumu situācijas. Ar fonda InvestEU 

ieguldījumiem būtu jāpalīdz samazināt 

reģionālās attīstības atšķirības. Ņemot 

vērā Eiropas Investīciju bankas (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 reģionālā 

līmenī varētu būt izdevīgas, lai maksimāli 

palielinātu publisko līdzekļu ietekmi uz 

Savienības teritoriju. Turklāt vajadzētu būt 

iespējai, ka citas starptautiskas finanšu 

iestādes ir tās īstenošanas partneri, jo īpaši 

gadījumos, kad tām ir salīdzinošas 

priekšrocības īpašu zināšanu un pieredzes 

ziņā konkrētās dalībvalstīs. Vajadzētu būt 

arī iespējai citiem subjektiem, kas atbilst 

Finanšu regulā noteiktajiem kritērijiem, 

darboties kā īstenošanas partneriem. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

30. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Lai nodrošinātu, ka intervences 

pasākumi fonda InvestEU ES nodalījuma 

ietvaros ir galvenokārt vērsti uz tirgus 

nepilnībām un nepietiekami optimālām 

ieguldījumu situācijām Savienības līmenī, 

bet tajā pašā laikā tie īsteno vislabākā 

iespējamā ģeogrāfiskā tvēruma mērķus, ES 

garantija būtu jāpiešķir īstenošanas 

partneriem, kas vieni paši vai kopā ar 

citiem īstenošanas partneriem var aptvert 

vismaz trīs dalībvalstis. Tomēr sagaidāms, 

ka aptuveni 75 % no ES garantijas ES 

nodalījuma tiktu piešķirti īstenošanas 

partnerim vai partneriem, kuri fondu 

InvestEU ietvaros spēj piedāvāt finanšu 

produktus visās dalībvalstīs. 

(30) Lai nodrošinātu, ka intervences 

pasākumi fonda InvestEU ES nodalījuma 

ietvaros ir galvenokārt vērsti uz tirgus 

nepilnībām un nepietiekami optimālām 

ieguldījumu situācijām Savienības līmenī, 

bet tajā pašā laikā tie īsteno vislabākā 

iespējamā ģeogrāfiskā tvēruma mērķus un 

nepieļauj neproporcionālas priekšrocības 

dalībvalstīm ar lielāku kapitāla tirgu, ES 

garantija būtu jāpiešķir īstenošanas 

partneriem, kas vieni paši vai kopā ar 

citiem īstenošanas partneriem var aptvert 

vismaz trīs dalībvalstis. Tomēr sagaidāms, 

ka aptuveni 75 % no ES garantijas ES 

nodalījuma tiktu piešķirti tādam 

īstenošanas partnerim kā EIB vai 

partneriem, kuri fondu InvestEU ietvaros 

spēj piedāvāt finanšu produktus visās 

dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

31. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(31) ES garantija dalībvalsts 

nodalījuma ietvaros būtu jāpiešķir 

jebkuram īstenošanas partnerim, kas ir 

atbalsttiesīgs saskaņā ar [Finanšu 

regulas] [62. panta 1. punkta c) 

apakšpunktu], tostarp valsts vai 

reģionālām attīstību veicinošām bankām 

vai iestādēm, EIB, Eiropas Investīciju 

fondam un citām daudzpusējām attīstības 

bankām. Izvēloties īstenošanas partnerus 

dalībvalsts nodalījuma ietvaros, Komisijai 

būtu jāņem vērā katras dalībvalsts 

iesniegtie priekšlikumi. Saskaņā ar 

[Finanšu regulas] [154. pantu] Komisijai 

ir jāveic novērtējums par īstenošanas 

partneru noteikumiem un procedūrām, lai 

pārliecinātos, ka tie nodrošina tādu 

Savienības finanšu interešu aizsardzības 

svītrots 
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līmeni, kas ir līdzvērtīgs Komisijas 

nodrošinātajam. 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) InvestEU konsultāciju centram būtu 

jāatbalsta spēcīgas ieguldījumu projektu 

plūsmas attīstība katrā politikas sadaļā. 

Turklāt būtu jāparedz programmas 

InvestEU starpnozaru komponente, lai 

centralizēti pārvaldītām Savienības 

programmām nodrošinātu vienotu 

piekļuves punktu un dažādu politikas jomu 

projektu attīstīšanas palīdzību. 

(35) InvestEU konsultāciju centram būtu 

jāatbalsta spēcīgas ieguldījumu projektu 

plūsmas attīstība katrā politikas sadaļā, 

nodrošinot efektīvu ģeogrāfisko 

dažādošanu, lai sasniegtu Savienības 

ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 

kohēzijas mērķus un izlīdzinātu reģionu 

atšķirības. Turklāt būtu jāparedz 

programmas InvestEU starpnozaru 

komponente, lai centralizēti pārvaldītām 

Savienības programmām nodrošinātu 

vienotu piekļuves punktu un dažādu 

politikas jomu projektu attīstīšanas 

palīdzību. 

 

Grozījums Nr.  18 

 

Regulas priekšlikums 

36. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Lai nodrošinātu konsultāciju 

pakalpojumu plašu ģeogrāfisko tvērumu 

visā Savienībā un sekmīgi izmantotu 

vietējās zināšanas par fondu InvestEU, 

vajadzības gadījumā, ņemot vērā jau 

izveidotās atbalsta shēmas, būtu 

jānodrošina vietēja InvestEU konsultāciju 

centra klātbūtne, tā cenšoties uz vietas 

proaktīvi sniegt reālu un individuāli 

pielāgotu palīdzību. 

(36) Lai nodrošinātu konsultāciju 

pakalpojumu plašu ģeogrāfisko tvērumu 

visā Savienībā un sekmīgi izmantotu 

vietējās zināšanas par fondu InvestEU, 

vajadzības gadījumā, ņemot vērā jau 

izveidotās atbalsta shēmas, katrā 

dalībvalstī un reģionā, kas saskaras ar 

grūtībām izstrādāt projektus iesniegšanai 

fondā InvestEU, būtu jānodrošina vietēja 

InvestEU konsultāciju centra klātbūtne, tā 

cenšoties uz vietas proaktīvi sniegt reālu un 

individuāli pielāgotu palīdzību. 
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Grozījums Nr.  19 

 

Regulas priekšlikums 

37. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) Saistībā ar fondu InvestEU ir 

jāatbalsta spēju veidošana, lai attīstītu 

organizatoriskās spējas un tirgus 

uzturēšanas darbības, kas ir vajadzīgas 

kvalitatīvu projektu izstrādāšanai. Turklāt 

mērķis ir radīt nosacījumus, lai paplašinātu 

potenciālo atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu 

jaunveidotos tirgus segmentos, jo īpaši 

gadījumā, ja atsevišķu projektu mazais 

apjoms ievērojami palielina darījumu 

izmaksas projekta līmenī, piemēram, 

sociālo finanšu ekosistēmu gadījumā. 

Tāpēc spēju veidošanas atbalstam 

vajadzētu būt komplementāram un 

papildinošam attiecībā uz darbībām, kuras 

veic saskaņā ar citām Savienības 

programmām un kuras attiecas uz konkrētu 

politikas jomu. 

(37) Saistībā ar fondu InvestEU ir 

jāatbalsta spēju veidošana, lai attīstītu 

organizatoriskās spējas un tirgus 

uzturēšanas darbības, kas ir vajadzīgas 

kvalitatīvu projektu izstrādāšanai. Turklāt 

mērķis ir radīt nosacījumus, lai paplašinātu 

potenciālo atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu 

jaunveidotos tirgus segmentos un 

izstrādātu programmas viņu 

sagatavošanai, jo īpaši gadījumā, ja 

atsevišķu projektu mazais apjoms 

ievērojami palielina darījumu izmaksas 

projekta līmenī, piemēram, sociālo finanšu 

ekosistēmu gadījumā. Tāpēc spēju 

veidošanas atbalstam vajadzētu būt 

komplementāram un papildinošam 

attiecībā uz darbībām, kuras veic saskaņā 

ar citām Savienības programmām un kuras 

attiecas uz konkrētu politikas jomu. Īpaši 

būtu jācenšas atbalstīt potenciālo projektu 

virzītāju spēju veidošanu, jo īpaši vietējās 

un reģionālās pakalpojumu sniedzēju 

organizācijās. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

40. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(40) Lai sekotu līdzi progresam virzībā 

uz Savienības mērķu īstenošanu, būtu 

jāīsteno stabila uzraudzības sistēma, kuras 

pamatā būtu izlaides, iznākumu un 

ietekmes rādītāji. Lai nodrošinātu 

pārskatatbildību Eiropas iedzīvotāju 

priekšā, Komisijai katru gadu būtu jāziņo 

Eiropas Parlamentam un Padomei par 

paveikto saistībā ar programmu InvestEU 

un tās ietekmi un darbībām. 

(40) Lai sekotu līdzi progresam virzībā 

uz Savienības mērķu īstenošanu, būtu 

jāīsteno stabila uzraudzības sistēma, kuras 

pamatā būtu izlaides, iznākumu un 

ietekmes rādītāji. Lai nodrošinātu 

pārskatatbildību Eiropas iedzīvotāju 

priekšā, Komisijai divas reizes gadā, 

atskaitoties pa sešiem mēnešiem, būtu 

jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 

par paveikto saistībā ar programmu 
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InvestEU un tās ietekmi un darbībām, kā 

arī par koordinēšanu, papildināmību un 

saskaņotību ar citām Savienības politikas 

jomām un instrumentiem, jo īpaši ar 

dalītās pārvaldības fondiem. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

47. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(47) Ar programmu InvestEU visā ES 

būtu jānovērš tirgus nepilnības un 

nepietiekami optimālu ieguldījumu 

situācijas un jānodrošina inovatīvu finanšu 

produktu testēšana tirgū Savienības mērogā 

un sistēmas to izplatīšanai jaunu vai 

sarežģītu tirgus nepilnību gadījumā. Tāpēc 

rīcība Savienības līmenī ir pamatota, 

(47) Ar programmu InvestEU visā ES 

būtu jānovērš tirgus nepilnības, 

nepietiekami optimālu ieguldījumu 

situācijas, īstenošanas līmeņa atšķirības 

un jānodrošina inovatīvu finanšu produktu 

testēšana tirgū Savienības mērogā un 

sistēmas to izplatīšanai jaunu vai sarežģītu 

tirgus nepilnību gadījumā. Tāpēc rīcība 

Savienības līmenī ir pamatota, 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1) “papildvērtība” ir InvestEU 

atbalsts darbībām, ar kurām novērš tirgus 

nepilnības vai nepietiekamu investīciju 

situācijas un kuras nebija iespējams 

īstenot laikposmā, kad varēja piemērot ES 

garantiju, vai tādā pašā apmērā, kā 

saskaņā ar EIB, EIF vai citiem 

Savienības finanšu instrumentiem bez 

InvestEU atbalsta. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 



 

PE627.661v02-00 20/34 AD\1170011LV.docx 

LV 

 (aa)  nodarbinātības līmeņa 

paaugstināšanu Savienībā; 

 

Grozījums Nr.  24 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Savienības ekonomikas stabilitāti 

un izaugsmi; 

(b) Savienības ekonomikas izaugsmi 

un ilgtspējīgu attīstību; 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) līdzsvarotu attīstību un atšķirību 

mazināšanu; 

 

Grozījums Nr.  26 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) sociālo noturību un iekļautību 

Savienībā; 

(c) kohēziju, sociālo inovāciju un 

noturību un iekļautību Savienībā; 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) zinātnes un tehnoloģiju attīstības, 

kā arī kultūras, izglītības un apmācības 
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veicināšanu; 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) mērķu sasniegšanu klimata jomā, 

kā arī ilgtermiņa ieguvumu radīšanu 

vides un sociālajā jomā. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 2. daļa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecīgās summas var papildināt ar ES 

garantijas papildu summu, ko piešķir 

dalībvalsts nodalījumam, kas minēts 8. 

panta 1. punkta b) apakšpunktā, ņemot 

vērā dalībvalstu piešķīrumu saskaņā ar 

[Regulas [KNR] numurs]28  [10. panta 1. 

punktu] un [Regulas [KLP plāns] 

numurs]29  [75. panta 1. punktu]. 

svītrots 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. daļa – ievaddaļa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Fonda InvestEU ES nodalījums, kas 

minēts 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 

un katra politikas sadaļa, kas minēta 7. 

panta 1. punktā, var saņemt iemaksas no 

šādām trešām valstīm, lai būtu līdzdalīga 

konkrētos finanšu produktos saskaņā ar 

[Finanšu regulas] [218. panta 2. punktu]: 

Katra politikas sadaļa, kas minēta 7. panta 

1. punktā, var saņemt iemaksas no šādām 

trešām valstīm, lai būtu līdzdalīga 

konkrētos finanšu produktos saskaņā ar 

[Finanšu regulas] [218. panta 2. punktu]: 

 



 

PE627.661v02-00 22/34 AD\1170011LV.docx 

LV 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. ES garantiju īsteno netiešā 

pārvaldībā ar struktūrām, kas minētas 

[Finanšu regulas] [62. panta 1. punkta c) 

apakšpunkta ii) līdz vii) punktā]. Citus 

šajā regulā noteiktus ES finansējuma 

veidus īsteno tiešā vai netiešā pārvaldībā 

saskaņā ar [Finanšu regulu], tostarp 

dotācijas, ko īsteno saskaņā ar tās [VIII 

sadaļu]. 

1. ES garantiju InvestEU ietvaros 

netiešā pārvaldībā pārvalda Eiropas 

Investīciju banka, un to īsteno 

īstenošanas partneri saskaņā ar šo regulu. 

Citus šajā regulā noteiktus ES finansējuma 

veidus īsteno tiešā vai netiešā pārvaldībā 

saskaņā ar [Finanšu regulu], tostarp 

dotācijas, ko īsteno saskaņā ar tās [VIII 

sadaļu]. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 

sadaļa: ietver ilgtspējīgus ieguldījumus 

tādās jomās kā transports, enerģētika, 

digitālā savienojamība, izejvielu piegāde 

un pārstrāde, kosmoss, okeāni un ūdens, 

atkritumi, dabas un cita vides 

infrastruktūra, iekārtas, mobilie aktīvi un 

inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas 

veicina Savienības mērķu īstenošanu vides 

vai sociālās ilgtspējības jomā vai abās 

minētajās jomās vai kas atbilst Savienības 

standartiem vides vai sociālās ilgtspējības 

jomā; 

a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas 

sadaļa: ietver ilgtspējīgus ieguldījumus 

tādās jomās kā transports un loģistika, 

mobilitāte pilsētās, enerģētika, 

energoefektivitāte, komunikācija, digitālā 

un platjoslas savienojamība, tūrisms, 

izejvielu piegāde un pārstrāde, kosmoss, 

okeāni un ūdens, atkritumi, aprites 

ekonomika, dabas un cita vides 

infrastruktūra, kultūras mantojums, 

iekārtas, mobilie aktīvi un inovatīvu 

tehnoloģiju ieviešana, kas veicina 

Savienības mērķu īstenošanu vides vai 

sociālās ilgtspējības jomā vai abās 

minētajās jomās, kā arī to reģionu 

ilgtspējīgu ilgtermiņa attīstību, kuros 

notiek darbība; 

 

Grozījums Nr.  33 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) pētniecības, inovācijas un 

digitalizācijas sadaļa: ietver pētniecības un 

inovācijas darbības, pētniecības rezultātu 

tālāknodošanu tirgum, inovatīvu 

risinājumu demonstrēšanu un izvēršanu un 

atbalstu inovatīvu uzņēmumu, kas nav 

MVU, izaugsmei, kā arī Savienības 

rūpniecības digitalizāciju; 

b) pētniecības, inovācijas un 

digitalizācijas sadaļa: ietver pētniecības un 

inovācijas darbības, zināšanu nodošanu 

un pētniecības rezultātu tālāknodošanu 

tirgum, inovatīvu risinājumu 

demonstrēšanu un izvēršanu un atbalstu 

inovatīvu uzņēmumu izaugsmei un 

inovatīvām kopām, kā arī Savienības 

rūpniecības digitalizāciju; 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) MVU politikas sadaļa: MVU un 

pienācīgi pamatotos gadījumos mazu 

vidējas kapitalizācijas sabiedrību piekļuve 

finansējumam un tā pieejamība; 

c) MVU politikas sadaļa: MVU un 

pienācīgi pamatotos gadījumos vidējas 

kapitalizācijas sabiedrību piekļuve 

finansējumam un tā pieejamība; 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 

sadaļa: ietver mikrofinansēšanu, sociālās 

uzņēmējdarbības finansēšanu un sociālo 

ekonomiku; prasmes, izglītību, apmācību 

un saistītos pakalpojumus; sociālo 

infrastruktūru (tostarp sociālos un studentu 

mājokļus); sociālo inovāciju; veselības 

aprūpi un ilgtermiņa aprūpi; iekļautību un 

pieejamību, kultūras darbības ar sociālu 

mērķi; neaizsargāto cilvēku, tostarp trešo 

valstu valstspiederīgo, integrāciju. 

d) sociālo ieguldījumu un prasmju 

sadaļa: ietver mikrofinansēšanu, sociālās 

uzņēmējdarbības finansēšanu un sociālo 

ekonomiku; prasmes, izglītību, apmācību 

un saistītos pakalpojumus; sociālo 

infrastruktūru (tostarp sociālos un studentu 

mājokļus); integrētu pilsētvides 

reģenerāciju; sociālo inovāciju; veselības 

aprūpi un ilgtermiņa aprūpi aktīvai 

novecošanai; bērnu un pieaugušo 

neievietošanu specializētajās iestādēs; 

iekļautību un pieejamību, kultūras un 

radošās darbības ar sociālu mērķi; 

neaizsargāto cilvēku, tostarp trešo valstu 
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valstspiederīgo, integrāciju. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Finansēšanas un ieguldījumu darbībām 

saskaņā ar ilgtspējīgas infrastruktūras 

politikas sadaļu, kas minēta 1. punkta a) 

apakšpunktā, piemēro pārbaudes klimata, 

vides un sociālās ilgtspējības jomā, lai līdz 

minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 

un maksimāli palielinātu ieguvumus 

klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 

Šajā nolūkā projektu virzītāji, kuri lūdz 

finansējumu, iesniedz pietiekamu 

informāciju, pamatojoties uz norādēm, kas 

Komisijai ir jāizstrādā. Projektus, kas 

nepārsniedz konkrētu lielumu, kas ir 

definēts norādēs, atbrīvo no minētajām 

pārbaudēm. 

Finansēšanas un ieguldījumu darbībām 

saskaņā ar ilgtspējīgas infrastruktūras 

politikas sadaļu, kas minēta 1. punkta a) 

apakšpunktā, piemēro pārbaudes klimata, 

vides un sociālās ilgtspējības jomā, lai līdz 

minimumam samazinātu negatīvo ietekmi 

un maksimāli palielinātu ieguvumus 

klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. 

Šajā nolūkā projektu virzītāji, kuri lūdz 

finansējumu, iesniedz pietiekamu 

informāciju, pamatojoties uz norādēm, kas 

Komisijai ir jāizstrādā pirms šīs regulas 

stāšanās spēkā. Projektus, kas nepārsniedz 

konkrētu lielumu, kas ir definēts norādēs, 

atbrīvo no minētajām pārbaudēm. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisijas norādes ļauj: Ieguldījumu pamatnostādnes ļauj: 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) aplēst ietekmi uz konkrētu 

teritoriju vai iedzīvotāju sociālo 

iekļaušanu. 

c) aplēst ietekmi uz sociālo 

iekļaušanu, tostarp dzīves uzlabojumu un 

sociālās kohēzijas kvalitātes ziņā, īpašu 

uzmanību pievēršot neaizsargātākajiem 

iedzīvotājiem. 
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Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

7.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a pants 

 Papildināmība 

 InvestEU atbalstītiem projektiem parasti 

ir augstāks riska profils nekā projektiem, 

kurus atbalsta ar EIB ierastajām 

darbībām, un InvestEU portfelim kopumā 

ir augstāks riska profils nekā investīciju 

portfelim, ko pirms šīs regulas stāšanās 

spēkā atbalstījusi EIB saskaņā ar savu 

ierasto investīciju politiku. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

9. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) pārrobežu projektus starp 

subjektiem, kuri atrodas vai veic 

uzņēmējdarbību vienā vai vairākās 

dalībvalstīs, un kas attiecas uz vienu vai 

vairākām trešām valstīm, tostarp valstīm, 

kas pievienojas, kandidātvalstīm un 

potenciālām kandidātvalstīm, valstīm, uz 

kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību 

politika, Eiropas Ekonomikas zona vai 

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija, vai 

aizjūras zemi vai teritoriju, kā noteikts 

(a) pārrobežu un starpreģionālos 

projektus starp subjektiem, kuri atrodas vai 

veic uzņēmējdarbību vienā vai vairākās 

dalībvalstīs, un kas attiecas uz vienu vai 

vairākām trešām valstīm, tostarp valstīm, 

kas pievienojas, kandidātvalstīm un 

potenciālām kandidātvalstīm, valstīm, uz 

kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību 

politika, Eiropas Ekonomikas zona vai 

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija, vai 

aizjūras zemi vai teritoriju, kā noteikts 
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LESD II pielikumā, vai asociēto trešo 

valsti, neatkarīgi no tā, vai minētajās trešās 

valstīs vai aizjūras zemēs vai teritorijās 

partneris ir vai tāda nav; 

LESD II pielikumā, vai asociēto trešo 

valsti, neatkarīgi no tā, vai minētajās trešās 

valstīs vai aizjūras zemēs vai teritorijās 

partneris ir vai tāda nav; 

 

Grozījums Nr.  42 

 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz ES nodalījumu atbilstīgie 

darījumu partneri ir pauduši savu 

ieinteresētību un spēj segt finansēšanas un 

ieguldījumu darbības vismaz trijās 

dalībvalstīs. Īstenošanas partneri, 

izveidojot grupu, var arī kopīgi segt 

finansēšanas un ieguldījumu darbības 

vismaz trijās dalībvalstīs. 

Attiecībā uz ES nodalījumu atbilstīgie 

darījumu partneri, kas ir pauduši savu 

ieinteresētību un spēj segt finansēšanas un 

ieguldījumu darbības vismaz trijās 

dalībvalstīs, izņemot finansējuma 

apvienošanas darbības, kā minēts 2. panta 

1. punkta 1) apakšpunktā. Īstenošanas 

partneri, izveidojot grupu, var arī kopīgi 

segt finansēšanas un ieguldījumu darbības 

vismaz trijās dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 3. daļa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz dalībvalsts nodalījumu 

attiecīgā dalībvalsts var kā īstenošanas 

partnerus ierosināt vienu vai vairākus 

atbilstīgus darījumu partnerus no tiem 

darījumu partneriem, kuri ir pauduši savu 

ieinteresētību saskaņā ar 9. panta 3. 

punkta c) apakšpunktu. 

svītrots 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 4. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja attiecīgā dalībvalsts neierosina 

īstenošanas partneri, Komisija saskaņā ar 

šā punkta otrajā daļā minēto izvēlas no 

tiem īstenošanas partneriem, kas var segt 

finansēšanas un ieguldījumu darbības 

attiecīgajās ģeogrāfiskajās teritorijās. 

svītrots 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Izvēloties īstenošanas partnerus, 

Komisija nodrošina, ka finanšu produktu 

portfelis fonda InvestEU ietvaros: 

2. Izvēloties īstenošanas partnerus, 

Komisija nodrošina, ka minēto partneru 

priekšlikums finanšu produktu portfelim 

fonda InvestEU ietvaros: 

 

Grozījums Nr.  46 

 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) panāk ģeogrāfisko dažādošanu; (d) līdzsvarotas attīstības nolūkā 

nodrošina ģeogrāfisko dažādošanu 

attiecībā uz dalībvalstīm un reģioniem; 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – f apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) īstenošanas partnera apņemšanās 

piekrist Komisijas un Investīciju komitejas 

lēmumiem par ES garantijas izmantošanu 

ierosināto finansēšanas vai ieguldījumu 

darbībām, neskarot īstenošanas partnera 

lēmumu pieņemšanu par ierosināto darbību 

(f) īstenošanas partnera apņemšanās 

piekrist Investīciju komitejas lēmumiem 

par ES garantijas izmantošanu ierosināto 

finansēšanas vai ieguldījumu darbībām, 

neskarot īstenošanas partnera lēmumu 

pieņemšanu par ierosināto darbību bez ES 
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bez ES garantijas; garantijas; 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja garantijas nolīgums ir noslēgts 

dalībvalsts nodalījuma ietvaros, tajā var 

paredzēt dalībvalsts vai attiecīgo reģionu 

pārstāvju līdzdalību garantijas nolīguma 

īstenošanas uzraudzībā. 

svītrots 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tiek izveidota investīciju komiteja. 

Tā: 

1. Tiek izveidota neatkarīga 

investīciju komiteja. Tā: 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts – 3. daļa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ekspertiem ir attiecīga augsta līmeņa tirgus 

pieredze saistībā ar projektu strukturēšanu 

un finansēšanu vai MVU vai uzņēmumu 

finansēšanu. 

Ekspertiem ir attiecīga augsta līmeņa tirgus 

pieredze saistībā ar projektu strukturēšanu 

un finansēšanu reģionālās attīstības jomā 

un saistībā ar MVU vai uzņēmumu 

finansēšanu. 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts – 4. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Investīciju komitejas sastāvs nodrošina, ka 

tam ir plašas zināšanas par nozarēm, kuras 

Investīciju komitejas sastāvs nodrošina, ka 

tam ir plašas zināšanas par nozarēm, kuras 
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aptver 7. panta 1. punktā minētā politikas 

sadaļa, un par ģeogrāfiskajiem tirgiem 

Savienībā un ka tajā kopumā ir nodrošināts 

dzimumu līdzsvars. 

aptver 7. panta 1. punktā minētā politikas 

sadaļa, un par ģeogrāfiskajiem tirgiem 

Savienībā un ka tajā kopumā ir nodrošināts 

ģeogrāfiskais un dzimumu līdzsvars. 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts – 5. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Četri locekļi ir pastāvīgie locekļi visos 

četros Investīciju komitejas sastāvos. 

Turklāt katrā no šiem četriem komitejas 

sastāviem ir divi eksperti, kuriem ir 

pieredze ar ieguldījumiem nozarēs, kuras 

aptver konkrētā politikas sadaļa. Vismaz 

vienam no pastāvīgajiem locekļiem ir 

specializētas zināšanas par ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem. Komisija norīko Investīciju 

komitejas locekļus konkrētam sastāvam vai 

sastāviem. Investīciju komiteja no savu 

pastāvīgo locekļu vidus ievēl 

priekšsēdētāju. 

Četri locekļi ir pastāvīgie locekļi visos 

četros Investīciju komitejas sastāvos. 

Turklāt katrā no šiem četriem komitejas 

sastāviem ir divi eksperti, kuriem ir 

pieredze ar ieguldījumiem nozarēs, kuras 

aptver konkrētā politikas sadaļa. Vismaz 

vienam no pastāvīgajiem locekļiem ir 

specializētas zināšanas par ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem. Komisija norīko Investīciju 

komitejas locekļus konkrētam sastāvam vai 

sastāviem. Investīciju komiteja no savu 

pastāvīgo locekļu vidus ievēl 

priekšsēdētāju. Ja ir iesaistīti īstenošanas 

partneri, tiem būtu jāpiedalās Investīciju 

komitejā. 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts – 6. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 

procedūras noteikumus un vada Investīciju 

komitejas sekretariātu. 

Eiropas Investīciju banka pieņem 

procedūras noteikumus un nodrošina 

Investīciju komitejas sekretariātu. 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 



 

PE627.661v02-00 30/34 AD\1170011LV.docx 

LV 

Piedaloties Investīciju komitejas darbā, tās 

locekļi savus pienākumus pilda objektīvi 

un fonda InvestEU interesēs. Viņi neprasa 

un nepieņem norādījumus no īstenošanas 

partneriem, Savienības iestādēm, 

dalībvalstīm vai jebkādām citām publiskām 

vai privātām struktūrām. 

Piedaloties Investīciju komitejas darbā, tās 

locekļi savus pienākumus pilda objektīvi 

un fonda InvestEU interesēs. Viņi neprasa 

un nepieņem norādījumus no īstenošanas 

partneriem, Savienības iestādēm, 

dalībvalstīm, reģioniem vai jebkādām 

citām publiskām vai privātām struktūrām. 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

InvestEU konsultāciju centrs sniedz 

konsultatīvu atbalstu, kas palīdz identificēt, 

sagatavot, strukturēt, iepirkt un īstenot 

ieguldījumu projektus vai stiprina projektu 

virzītāju un finanšu starpnieku spējas 

īstenot finansēšanas un ieguldījumu 

darbības. Atbalsts var attiecīgā gadījumā 

attiekties uz ikvienu projekta dzīves cikla 

vai atbalstīta subjekta finansējuma posmu. 

InvestEU konsultāciju centru pārvalda 

Eiropas Investīciju banka, tā darbība būs 

balstīta uz Komisijas, EIB grupas un citu 

iestāžu, piemēram, NPBI, ekspertu 

zināšanām, un tas sniedz konsultatīvu 

atbalstu, kas palīdz identificēt, sagatavot, 

strukturēt, iepirkt un īstenot ieguldījumu 

projektus vai stiprina projektu virzītāju un 

finanšu starpnieku spējas īstenot 

finansēšanas un ieguldījumu darbības. 

Atbalsts var attiecīgā gadījumā attiekties uz 

ikvienu projekta dzīves cikla vai atbalstīta 

subjekta finansējuma posmu. 

 

Grozījums Nr.  56 

 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. InvestEU konsultāciju centram 

vajadzības gadījumā ir vietējā klātbūtne. 

Vietēju klātbūtni jo īpaši izveido 

dalībvalstīs vai reģionos, kuriem ir grūti 

izstrādāt projektus fonda InvestEU 

ietvaros. InvestEU konsultāciju centrs 

veicina zināšanu nodošanu reģionālā un 

vietējā līmenī, lai attīstītu reģionālās un 

vietējās spējas un īpašas zināšanas attiecībā 

6. InvestEU konsultāciju centram ir 

vietējā klātbūtne katrā dalībvalstī un 

reģionos, kuriem ir grūti izstrādāt projektus 

fonda InvestEU ietvaros. InvestEU 

konsultāciju centrs veicina zināšanu 

nodošanu reģionālā un vietējā līmenī, lai 

attīstītu reģionālās un vietējās spējas un 

īpašas zināšanas attiecībā uz 1. punktā 

minēto atbalstu. 
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uz 1. punktā minēto atbalstu. 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

20. pants – 6.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a InvestEU konsultāciju centrs 

sazinās ar vietējām, reģionālajām vai 

valsts iestādēm, kas pārvalda Eiropas 

strukturālos un investīciju fondus, lai 

projektu īstenotājus piesaistītu projektiem, 

kuru atbalstam varētu izmantot dalītas 

pārvaldības fondus. 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Īstenošanas 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. 

1. Īstenošanas 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 

saskaņā ar ES programmām 

piemērojamiem standartiem. 

 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija īsteno informācijas un 

saziņas pasākumus saistībā ar programmu 

InvestEU un tās darbībām un rezultātiem. 

Finanšu līdzekļi, kas piešķirti programmai 

2. Lai palielinātu atbalsta 

pamanāmību un uzlabotu sabiedrības 

informētību, Komisija īsteno informācijas 

un saziņas kampaņas, atbilstošas 



 

PE627.661v02-00 32/34 AD\1170011LV.docx 

LV 

InvestEU, veicina arī korporatīvo 

komunikāciju par Savienības politikas 

prioritātēm, ciktāl tās ir saistītas ar 3. pantā 

minētajiem mērķiem. 

komunikācijas platformas un rīkus, 
saistībā ar programmu InvestEU un tās 

darbībām un rezultātiem, tostarp 

izmantojot Savienības programmu valsts 

kontaktpunktus. Finanšu līdzekļi, kas 

piešķirti programmai InvestEU, veicina arī 

korporatīvo komunikāciju par Savienības 

politikas prioritātēm, ciktāl tās ir saistītas 

ar 3. pantā minētajiem mērķiem. 
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