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21.3.2019 A8-0094/211

Grozījums Nr. 211
Constanze Krehl
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām, kā to 
apliecina Savienības saistības īstenot 
Parīzes nolīgumu un apņemšanās sasniegt 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, fondi 
palīdzēs integrēt klimata pasākumus un 
panākt, ka no ES budžeta kopumā 25 % 
izdevumu palīdz sasniegt klimatiskos 
mērķus. Sagaidāms, ka ERAF darbībās 
klimatisko mērķu veicināšanai tiks 
novirzīti 30 % no visa ERAF finansējuma. 
Savukārt Kohēzijas fonda darbībās 
sagaidāms, ka klimatisko mērķu 
veicināšanai tiks novirzīti 37 % no visa 
Kohēzijas fonda finansējuma.

(14) ERAF un Kohēzijas fonda mērķi 
būtu jāsasniedz saskaņā ar ilgtspējīgas 
attīstības apsvērumiem, jo īpaši ņemot 
vērā svarīgo cīņu pret klimata pārmaiņām 
atbilstoši Savienības saistībām īstenot 
Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam un saskaņā ar 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā 
arī atbilstoši Savienības centieniem 
sekmēt mērķi saglabāt, aizsargāt un 
uzlabot vides kvalitāti, kā ir noteikts 
LESD 11. pantā un 191. panta 1. punktā, 
ievērojot principu “piesārņotājs maksā”, 
kā arī pievēršot uzmanību centieniem 
novērst nabadzību un nevienlīdzību un 
nodrošinot taisnīgu pāreju uz sociāli un 
ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku, 
īstenojot līdzdalības pieeju sadarbībā ar 
attiecīgajām publiskajām iestādēm, 
ekonomikas un sociālajiem partneriem un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 
Atspoguļojot to, cik svarīgi ir cīnīties pret 
klimata pārmaiņām un bioloģiskās 
daudzveidības zudumu, un nolūkā sekmēt 
to nepieciešamo darbību finansēšanu, kas 
ir jāveic Savienības, dalībvalstu un vietējā 
līmenī, lai saskaņā ar Savienības 
saistībām izpildītu Parīzes nolīgumu un 
apņemšanos sasniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 



AM\1180381LV.docx PE635.495v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

mērķus, kā arī garantēt integrētu 
katastrofu novēršanas atbalstu, kurā būtu 
apvienoti gan noturība, gan riska 
novēršana, gan gatavība un reakcija, 
fondi palīdzēs integrēt klimata pasākumus 
un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, 
cenšoties panākt, ka ES budžetā kopumā 
30 % izdevumu palīdz sasniegt klimatiskos 
mērķus. Fondiem visās Savienības 
teritorijās ir būtiski jāveicina aprites un 
oglekļa nulles emisijas ekonomikas 
ieviešana, pilnībā iestrādājot reģionālo 
aspektu. Īstenojot ERAF darbības, 
klimatisko mērķu sasniegšanai būtu 
jānovirza vismaz 40 % no visa ERAF 
finansējuma. Savukārt, īstenojot Kohēzijas 
fonda darbības, sagaidāms, ka klimatisko 
mērķu īstenošanai tiks novirzīti 45 % no 
visa Kohēzijas fonda finansējuma. Šie 
procentuālie rādītāji būtu jāievēro visā 
plānošanas periodā. Tādēļ attiecīgās 
darbības tiks apzinātas šo fondu 
sagatavošanas un īstenošanas laikā, un 
tās tiks pārskatītas attiecīgajos 
novērtēšanas un pārskatīšanas procesos. 
Šīs darbības un finanšu piešķīrums, kas ir 
paredzēts to īstenošanai, ir jāiekļauj 
valstu integrētajos enerģētikas un klimata 
plānos saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  .../... 
[jaunā KNR] IV pielikumu, kā arī 
ilgtermiņa renovācijas stratēģiju, kas ir 
izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu (ES) 2018/84417a, 
lai līdz 2050. gadam palīdzētu izveidot 
dekarbonizētu ēku fondu, un kas ir 
pievienota programmām. Īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš nozarēm ar lielām oglekļa 
emisijām, kas saskaras ar 
dekarbonizācijas saistību izraisītām 
problēmām — gan tādēļ, lai palīdzētu tām 
īstenot stratēģijas, kuras atbilstu 
Savienības klimata saistībām, ir noteiktas 
integrētajos nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un ir paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 
2018/41017b, gan tādēļ, lai aizsargātu 
darba ņēmējus, tostarp ar apmācības un 
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pārkvalifikācijas iespēju palīdzību.
_________________
17a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 30. maija Direktīva (ES) 
2018/844, ar ko groza 
Direktīvu 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti un 
Direktīvu 2012/27/ES par 
energoefektivitāti (OV L 156, 19.6.2018., 
75. lpp.).
17b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 14. marta Direktīva (ES) 
2018/410, ar ko groza Direktīvu 
2003/87/EK, lai sekmētu emisiju 
izmaksefektīvu samazināšanu un 
investīcijas mazoglekļa risinājumos, un 
Lēmumu (ES) 2015/1814 (OV L 76, 
19.3.2018., 3. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Kopīgo noteikumu regulai (KNR 2021–2027) un Eiropas Parlamenta saistībām 
un atbilstības nodrošināšana Eiropas Komisijas noteiktajiem mērķiem, kas paredz līdz 
2050. gadam sasniegt nulles emisiju līmeni, lai izpildītu Parīzes nolīgumu.
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21.3.2019 A8-0094/212

Grozījums Nr. 212
Constanze Krehl
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) “zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa 
emisijām, veicinot tīru un taisnīgu 
enerģētikas pārkārtošanu, “zaļas” un 
“zilas” investīcijas, aprites ekonomiku, 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku 
novēršanu” (PM Nr. 2):

(b) “zaļāka un noturīgāka Eiropa ar 
oglekļa nulles emisijām ikvienam, veicinot 
tīru un taisnīgu enerģētikas pārkārtošanu, 
“zaļas” un “zilas” investīcijas, aprites 
ekonomiku, pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un risku novēršanu” (PM 
Nr. 2):

Or. en

Pamatojums

Pielāgošanās Kopīgo noteikumu regulai (KNR 2021–2027) un Eiropas Parlamenta saistībām 
un atbilstības nodrošināšana Eiropas Komisijas noteiktajiem mērķiem, kas paredz līdz 
2050. gadam sasniegt nulles emisiju līmeni, lai izpildītu Parīzes nolīgumu.
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21.3.2019 A8-0094/213

Grozījums Nr. 213
Constanze Krehl
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) investīcijas lidostu infrastruktūrā, 
izņemot tālākajos reģionos,

(e) investīcijas lidostu infrastruktūrā, 
izņemot:
(i) investīcijas, kas saistītas ar tālākajiem 
reģioniem;
(ii) investīcijas, kas saistītas ar vides 
aizsardzību un mērķi ierobežot vai 
mazināt negatīvo ietekmi uz vidi saskaņā 
ar mērķiem, kuri noteikti integrētajos 
nacionālajos enerģētikas un klimata 
plānos;

Or. en

Pamatojums

Investīcijas lidostās laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam jau ir ierobežotas. To nosaka 
ekonomiski un vides apsvērumi. Komerciālā aviācija ir ieņēmumus nesoša, konkurētspējīga 
nozare, un attiecīgām investīcijām lidostu infrastruktūrā ir pieejams privātais finansējums — 
īpaši lidostām ar lielu pasažieru skaitu (piemēram, tādām, kas ietilpst TEN-T). Mazāku 
reģionālu lidostu gadījumā iepriekšējā pieredze liecina, ka daudzas investīcijas, kas bija 
saņēmušas atbalstu, ilgtermiņā neizrādījās dzīvotspējīgas.
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21.3.2019 A8-0094/214

Grozījums Nr. 214
Constanze Krehl
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) investīcijas, kas saistītas ar fosilo 
kurināmo ražošanu, apstrādi, izplatīšanu, 
glabāšanu vai sadedzināšanu, izņemot 
investīcijas, kas saistītas ar tīrajiem 
transportlīdzekļiem, kas definēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2009/33/EK26 4. pantā,

(h) investīcijas, kas saistītas ar fosilo 
kurināmo ražošanu, apstrādi, transportu, 
pārsūtīšanu, izplatīšanu, glabāšanu vai 
sadedzināšanu,

_________________
26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. 
gada 23. aprīļa Direktīva 2009/33/EK par 
“tīro” un energoefektīvo autotransporta 
līdzekļu izmantošanas veicināšanu (OV L 
120, 15.5.2009., 5. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Fosilo kurināmo izslēgšanas mērķis ir nodrošināt atbilstību G7 un G20, kā arī Parīzes 
nolīgumā noteiktajām starptautiskajām saistībām. ERAF un Kohēzijas fonds pilnībā 
koncentrējas uz atbalstu Eiropai ar oglekļa nulles emisijām, veicinot tīru un taisnīgu 
enerģētikas pārkārtošanu. Eiropas publiskie līdzekļi vispār nebūtu jāizmanto fosilo kurināmo 
finansēšanai.


