
RR\1210220LV.docx PE648.609v04-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Sesijas dokuments

A9-0135/2020

15.7.2020

***I
ZIŅOJUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu
(COM(2020)0022 – C9 0007/2020 – 2020/0006(COD))

Reģionālās attīstības komiteja

Referents: Manolis Kefalogiannis

Atzinuma sagatavotāji (*):
Siegfried Mureşan, Budžeta komiteja
Henrike Hahn, Ekonomikas un monetārā komiteja
Mounir Satouri, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Alexandr Vondra, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komiteja
Jerzy Buzek, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

(*) Iesaistītās komitejas — Reglamenta 57. pants



PE648.609v04-00 2/326 RR\1210220LV.docx

LV

PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra
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Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu

(COM(2020)0022 – C9 0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0022) un grozīto priekšlikumu (COM(2020)0460),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175. panta 
trešo daļu, un 332. panta 1. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir 
iesniegusi priekšlikumu (C9-0007/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– pēc apspriešanās ar Revīzijas palātu,

– pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, Nodarbinātības un 
sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Transporta un tūrisma komitejas un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A9-0135/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums



PE648.609v04-00 6/326 RR\1210220LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu, kurā paredzēts temperatūras 
pieaugumu pasaulē ierobežot zem 1,5°C, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, koncentrējot 
Savienības finansējumu uz videi 
draudzīgiem (zaļiem) mērķiem. Ar šo 
regulu īsteno vienu no prioritātēm, kas 
noteiktas paziņojumā par Eiropas zaļo 
kursu (“Eiropas zaļais kurss”)11, un tā ir 
daļa no Ilgtspējīgas Eiropas investīciju 
plāna12, kas nodrošina īpašu finansējumu 
saskaņā ar Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismu kohēzijas politikas kontekstā, 
lai risinātu ekonomiskās, sociālās un 
vidiskās izmaksas, kas saistītas ar pāreju uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, kurā 
atlikušās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kompensētas ar līdzvērtīgu absorbciju, 
ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
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klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo, ekonomisko un ar vidi saistīto 
ietekmi uz tiem reģioniem, kuri lielā mērā 
ir atkarīgi no fosilā kurināmā — jo īpaši 
oglēm, lignīta, kūdras, ko izmanto 
enerģijai, un degslānekļa — vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Šāda situācija rada ne 
tikai dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, jo īpaši tālākajos 
reģionos, attālos, salu un nelabvēlīgā 
ģeogrāfiskajā situācijā esošos apgabalos, 
kā arī apgabalos, kurus skar iedzīvotāju 
skaita samazināšanās problēmas, kas kaitē 
sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas mērķiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai, iekļaujošai un visiem 
sociāli pieņemamai. Tāpēc Savienībai, 
dalībvalstīm un to reģioniem jau no paša 
sākuma ir jāņem vērā tās ekonomiskā, 
sociālā un vidiskā ietekme un jāizmanto 
visi iespējamie instrumenti, lai mazinātu 
nelabvēlīgās sekas. Lai nodrošinātu, ka 
neviens netiek atstāts novārtā, šajā ziņā 
liela nozīme ir Savienības budžetam.

Grozījums Nr. 4
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Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tam būtu jāpalīdz novērst sociālās, 
ekonomiskās un vidiskās sekas, jo īpaši 
attiecībā uz darba ņēmējiem, kurus skar 
pārkārtošanās process pārejai uz 
Savienības klimatneitralitāti līdz 
2050. gadam, reģionālā līmenī apvienojot 
Savienības budžeta izdevumus klimata un 
sociālajiem mērķiem, veicinot ilgtspējīgu 
ekonomiku, zaļās darbvietas un 
sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt un 
kompensēt klimatiskās pārkārtošanās 
negatīvo ietekmi, atbalstot vissmagāk 
skartās teritorijas un attiecīgos darba 
ņēmējus, un veicināt līdzsvarotu 
sociālekonomisko pārkārtošanos, kas 
cīnās pret nedrošiem sociālajiem 
apstākļiem un nestabilu uzņēmējdarbības 
vidi. Saskaņā ar TPF konkrēto mērķi TPF 
atbalstītajām darbībām būtu tieši jāveicina 
pārkārtošanās ietekmes mazināšana, 
finansējot vietējās ekonomikas 
diversifikāciju un modernizāciju, 
atjaunojot dabīgos aktīvus un mazinot 
negatīvo ietekmi uz nodarbinātību un 
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dzīves līmeni. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata un vides 
pasākumos. Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kuras vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 30 
% apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Šo mērķi var palīdzēt pilnībā 
sasniegt līdzekļi, kas brīvprātīgi pārvietoti 
no ERAF un ESF+.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi. TPF izveides dēļ nebūtu 
jāsamazina vai obligāti jāpārvieto līdzekļi 
no citiem kohēzijas fondiem.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas — 
vai līdz šim paļāvās — uz fosilo kurināmo 
vai siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kas pakāpeniski 
jāizbeidz vai jāpielāgo, lai pārkārtotos uz 
klimatneitralitāti, un kurām tam trūkst 
finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu jāaptver 
visas dalībvalstis, bet šā fonda finanšu 
līdzekļu sadalījumam vajadzētu būt 
vērstam uz visvairāk skartajām teritorijām 
un atspoguļot dalībvalstu spēju finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti, īpašu 
uzmanību pievēršot vismazāk attīstītajiem 
reģioniem, tālākajiem reģioniem, kalnu 
reģioniem, salām, mazapdzīvotiem, lauku, 
attāliem un nelabvēlīgā ģeogrāfiskajā 
situācijā esošiem reģioniem, kuru mazais 
iedzīvotāju skaits apgrūtina pārejas uz 
klimatneitralitāti īstenošanu, un ņemot 
vērā katras dalībvalsts sākotnējo stāvokli.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu 
shēmu, Komisijai pēc objektīviem 
kritērijiem būtu jānosaka pieejamo 
piešķīrumu sadalījums pa gadiem katrai 
dalībvalstij atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”.

(9) Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu 
shēmu, Komisijai pēc objektīviem 
kritērijiem būtu jānosaka pieejamo 
piešķīrumu sadalījums pa gadiem katrai 
dalībvalstij atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
pašvaldībām un pilsētām ir tieša piekļuve 
TPF resursiem, kas jādara tām pieejami 
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atbilstoši to objektīvajām vajadzībām.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuru izdevumus var atbalstīt ar TPF. Visas 
atbalstītās darbības būtu jāīsteno, pilnībā 
ievērojot Savienības prioritātes un 
saistības klimata, vides un sociālajā jomā. 
Investīciju sarakstā būtu jāiekļauj 
investīcijas, kas atbalsta iedzīvotājus, 
kopienas un vietējo ekonomiku un ir 
ilgtspējīgas ilgtermiņā, ņemot vērā visus 
Eiropas zaļā kursa mērķus un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Finansētajiem 
projektiem būtu jāveicina pakāpeniska un 
pilnīga pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, 
klimatneitrālu, nepiesārņojošu aprites 
ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot kvalificētu nodarbinātību un 
izvairoties no vides degradācijas. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš arī darbībām, kas 
veicina inovāciju un pētniecību progresīvu 
un ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas, savienojamības un viedas 
un ilgtspējīgas mobilitātes jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
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pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina, — 
ņemot vērā katras dalībvalsts 
ekonomiskās, sociālās un enerģijas jomas 
īpatnības. Būtu jāņem vērā arī kultūras, 
izglītības un kopienas veidošanas nozīme 
pārejas procesā, atbalstot pasākumus, kas 
pievēršas kalnrūpniecības mantojumam.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

(11) Lai aizsargātu klimatiskās 
pārkārtošanās ziņā visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju un darba meklētāju, īpaši 
sieviešu, prasmju pilnveide, 
pārkvalificēšana un apmācība nolūkā 
palīdzēt viņiem pielāgoties jaunām 
nodarbinātības iespējām un iegūt jaunu 
kvalifikāciju, kas ir piemērota zaļajai 
ekonomikai, kā arī palīdzība darba 
meklēšanā darba meklētājiem un viņu 
aktīva iekļaušana darba tirgū. Sniedzot 
TPF atbalsta, būtu jāvadās no galvenā 
principa — veicināt sociālo kohēziju. 

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas 
apgabalos, kas noteikti kā atbalstāmi 
apgabali LESD 107. panta 3. punkta a) 
un c) apakšpunkta nolūkā.

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgām 
investīcijām mazos un vidējos uzņēmumos. 
Ar ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tās veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek radīts un saglabāts ievērojams skaits 
darbvietu. Visas šādas investīcijas būtu 
pienācīgi jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā, un tām 
vajadzētu būt ilgtspējīgām un attiecīgā 
gadījumā atbilst principam “piesārņotājs 
maksā” un principam “energoefektivitāte 
pirmajā vietā”. Lai aizsargātu iekšējā 
tirgus un kohēzijas politikas integritāti, 
atbalstam uzņēmumiem būtu jāatbilst 
Savienības valsts atbalsta noteikumiem, kā 
noteikts LESD 107. un 108. pantā.

__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
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siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) TPF atbalsts ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU, 
būtu jāattiecina tikai uz mazāk attīstītiem 
un pārejas reģioniem, kā izklāstīts 
Regulas Nr. …/… [jaunā KNR] 
102. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursus varētu palielināt 
brīvprātīgi ar papildu finansējumu no 
ERAF un ESF+. Attiecīgajām summām, 
kas pārvietotas no ERAF un ESF+, būtu 
jāatbilst taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos noteikto darbību 
veidam.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi un izmērāmi īstenots 
pārkārtošanās process, lai panāktu 
klimatneitrālu ekonomiku. Šajā sakarā 
dalībvalstīm sociālajā dialogā un 
sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām saskaņā ar Regulas (ES) .../... 
[jaunā KNR] 6. pantā paredzēto 
partnerības principu un ar Komisijas 
atbalstu būtu jāsagatavo taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, kuros sīki 
izklāstīts pārkārtošanās process, kas ir 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem un pēc iespējas tos pat 
pārsniedz. Šajā nolūkā Komisijai būtu 
jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka 
vissmagāk skartās teritorijas, kur būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
Savienības klimata mērķrādītājus 
2030. gadam un līdz 2050. gadam 
sasniegtu klimatneitrālu ekonomiku, jo 
īpaši attiecībā uz tādu objektu 
pārveidošanu vai slēgšanu, kas ir iesaistīti 
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būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

fosilā kurināmā ražošanā vai citās 
darbībās ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti, vienlaikus saglabājot 
un paplašinot skartajās teritorijās 
pieejamās nodarbinātības iespējas, lai 
nepieļautu sociālo atstumtību. Būtu 
jāņem vērā tādi pastiprinoši faktori kā 
bezdarba līmenis un iedzīvotāju skaita 
samazināšanās tendences. Minētajām 
teritorijām būtu jābūt precīzi noteiktām un 
jāatbilst NUTS 3. līmeņa reģioniem vai 
jābūt to daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta 
minēto teritoriju grūtības, vajadzības un 
iespējas un jānosaka nepieciešamo darbību 
veidi tādā veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un Eiropas zaļā kursa 
mērķiem. TPF finansiāls atbalsts būtu 
jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst 
pārkārtošanās plāniem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām 
un sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
iedzīvotājus, ekonomiku un vidi 
teritorijās, kas saskaras ar ekonomiskām 
un sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
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mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

saskaņā ar dalīto pārvaldību un 
nodrošinātu atbilstību augstiem 
sociālajiem un vides standartiem un darba 
ņēmēju iesaistes veicināšanu. Tā kā 
minētos mērķus var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu iedzīvotājiem, ekonomikai un 
videi teritorijās, kuras saskaras ar lielām 
sociālekonomiskām grūtībām, kas rodas 
pārkārtošanās procesā, tiecoties sasniegt 
Savienības mērķus 2030. gadam attiecībā 
uz enerģētiku un klimatu un līdz 
2050. gadam pāriet uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
[4. panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem, cilvēkiem, uzņēmumiem un 
citām ieinteresētajām personām iespēju 
risināt sociālās, nodarbinātības, 
ekonomiskās un vidiskās sekas, ko rada 
pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku līdz 
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2050. gadam un starpposma mērķrādītāji 
2030. gadam atbilstīgi Parīzes nolīgumā 
izvirzītajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. TPF resursi atbilstīgi mērķim 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
kas pieejami budžeta saistībām 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, ir 
11 270 459 000 EUR pašreizējās cenās, 
kurus attiecīgā gadījumā var palielināt ar 
papildu resursiem, kas piešķirti Savienības 
budžetā, un ar citiem resursiem saskaņā ar 
piemērojamo pamataktu.

2. TPF resursi atbilstīgi mērķim 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
kas pieejami budžeta saistībām 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, ir 
25 358 532 750 EUR 2018. gada cenās 
(“pamatsumma”), un tos neiegūst, 
pārvietojot līdzekļus no citiem fondiem, uz 
kuriem attiecas Regula (ES) .../... [jaunā 
KNR]. Pamatsummu attiecīgā gadījumā 
var palielināt ar papildu resursiem, kas 
piešķirti Savienības budžetā, un ar citiem 
resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētās summas 
gada sadalījumu pa dalībvalstīm iekļauj 3. 
panta 3. punktā minētajā Komisijas 
lēmumā saskaņā ar I pielikumā izklāstīto 
metodiku.

3. Pēc dalībvalsts pieprasījuma šā 
panta 1. punkta pirmajā daļā minēto 
summu dara pieejamu arī 2025.–2027. 
gadam. Par katru periodu šā panta 1. 
punktā minētās summas atbilstošos gada 
sadalījumus pa dalībvalstīm iekļauj 3. 
panta 3. punktā minētajā Komisijas 
lēmumā saskaņā ar I pielikumā izklāstīto 
metodiku.

Grozījums Nr. 22
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Regulas priekšlikums
3. b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. b pants
Zaļais atlīdzības mehānisms

No 3. panta 2. punkta pirmajā daļā un 
3.a panta 1. punkta pirmajā daļā minēto 
summu kopsummas 18 % piešķir atbilstoši 
ātrumam, ar kādu dalībvalstis samazina 
savas siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
sadalot atbilstoši valstu jaunākajam 
vidējam NKI.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c pants
Īpaši piešķīrumi tālākajiem reģioniem un 

salām
No 3. panta 2. punkta pirmajā daļā un 
3.a panta 1. punkta pirmajā daļā minēto 
summu kopsummas 1 % ir īpašs 
piešķīrums salām un 1 % ir īpašs 
piešķīrums tālākajiem reģioniem, kas 
minēti LESD 349. pantā, un to sniedz 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ienesīgas investīcijas MVU, tostarp 
jaunuzņēmumos, kas veicina ekonomikas 
diversifikāciju un pārkārtošanu;

a) ienesīgas un ilgtspējīgas 
investīcijas mikrouzņēmumos un MVU, 
tostarp jaunuzņēmumos un ilgtspējīgā 
tūrismā, kas veicina darbvietu radīšanu, 
modernizāciju, ekonomikas diversifikāciju 
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un pārkārtošanu;

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) investīcijas jaunu uzņēmumu 
izveidē, tostarp izmantojot uzņēmumu 
inkubatorus un konsultāciju pakalpojumus;

b) investīcijas jaunu uzņēmumu 
izveidē un esošo uzņēmumu attīstīšanā, 
tostarp izmantojot uzņēmumu inkubatorus 
un konsultāciju pakalpojumus, kas veicina 
darbvietu radīšanu;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts –1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) investīcijas sociālajās 
infrastruktūrās, kas veicina darbvietu 
radīšanu un ekonomikas diversifikāciju;

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās un progresīvu 
tehnoloģiju nodošanas veicināšanā;

c) investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās, cita starpā tajās, ko 
veic universitātes un publiskās pētniecības 
iestādes, un progresīvu un laišanai tirgū 
gatavu tehnoloģiju nodošanas veicināšanā;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts –1. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) investīcijas cenu ziņā pieņemamas 
tīras enerģijas tehnoloģiju un infrastruktūru 
izstrādē, siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanā, energoefektivitātē un 
atjaunojamos energoresursos;

d) investīcijas cenu ziņā pieņemamas 
tīras enerģijas tehnoloģiju un infrastruktūru 
izvēršanā un tās sistēmās, siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanā, 
energoefektivitātē, enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģijās un ilgtspējīgos atjaunojamos 
energoresursos, ja ar to tiek veicināta 
darbvietu radīšana un ilgtspējīgas 
nodarbinātības saglabāšana būtiskā 
mērogā;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts –1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) investīcijas viedā un ilgtspējīgā 
mobilitātē un videi nekaitīga transporta 
infrastruktūrā;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts –1. daļa – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) investīcijas projektos, kas vērsti 
pret enerģētisko nabadzību, jo īpaši 
sociālajos mājokļos, un veicina 
energoefektivitāti, klimatneitrālu pieeju 
un mazemisiju centralizēto siltumapgādi 
visvairāk skartajos reģionos;

Grozījums Nr. 31

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



PE648.609v04-00 22/326 RR\1210220LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā;

e) investīcijas digitalizācijā, digitālajā 
inovācijā un digitālajā savienojamībā, 
tostarp digitālajā un precīzajā 
lauksaimniecībā;

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, zemes 
atjaunošanā un pārprofilēšanas projektos;

f) investīcijas zaļajā infrastruktūrā, 
kā arī teritoriju atjaunošanā un teritoriju 
piesārņojuma likvidēšanā, degradētu 
teritoriju un pārprofilēšanas projektos, ja 
nevar piemērot principu “piesārņotājs 
maksā”; 

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts –1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) sociālo un vispārējas nozīmes 
sabiedrisko pakalpojumu radīšanu un 
attīstīšanu;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts –1. daļa – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) investīcijas kultūrā, izglītībā un 
kopienas veidošanā, tostarp materiālā un 
nemateriālā kalnrūpniecības mantojuma 
un kopienu centru valorizācijā;
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Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) darba ņēmēju prasmju pilnveidi un 
pārkvalificēšanu;

h) darba ņēmēju un darba meklētāju 
prasmju pilnveidi, pārkvalificēšanu un 
apmācību;

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) palīdzību darba meklēšanā darba 
meklētājiem;

i) palīdzību darba meklēšanā darba 
meklētājiem, atbalstu aktīvām 
vecumdienām un ienākumu atbalstu 
laikā, kad darba ņēmēji pāriet citā darbā;

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) darba meklētāju aktīvu iekļaušanu; j) darba meklētāju, jo īpaši sieviešu, 
personu ar invaliditāti un neaizsargātu 
grupu, aktīvu iekļaušanu;

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) 
apakšpunktu, TPF var atbalstīt ienesīgas 

Turklāt mazāk attīstītajos un pārejas 
reģionos, kā izklāstīts Regulas Nr. …/… 
[jaunā KNR] 102. panta 2. punktā, TPF 
var atbalstīt ienesīgas investīcijas 
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investīcijas uzņēmumos, kas nav MVU, ar 
nosacījumu, ka šāds investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta h) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

uzņēmumos, kas nav MVU, ar nosacījumu, 
ka šādas investīcijas ir apstiprinātas kā 
daļa no taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā 
plāna, pamatojoties uz 7. panta 2. punkta h) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai, lai radītu 
jaunas darbvietas, un ja tajās ir ievēroti 
sociālie mērķi attiecībā uz darbvietu 
radīšanu, dzimumu līdztiesību un 
vienlīdzīgu atalgojumu un vides mērķi, un 
ja tās sekmē pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku, neatbalstot 
pārvietošanu, saskaņā ar 
Regulas Nr. .../... [jaunā KNR] 60. panta 
1. punktu.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF var atbalstīt arī investīcijas, kuru 
mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikumā uzskaitītās darbības, ar 
nosacījumu, ka šādas investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta i) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

TPF var atbalstīt arī investīcijas, kuru 
mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikumā uzskaitītās darbības, ar 
nosacījumu, ka šādas investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz šīs regulas 7. panta 
2. punkta i) apakšpunktā prasīto 
informāciju, un ka tās atbilst pārējiem 
nosacījumiem, kas izklāstīti šā punkta 
otrajā daļā. Šādas investīcijas ir atbilstīgas 
tikai tad, ja tās vajadzīgas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna īstenošanai.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kuru definīcija sniegta Komisijas Regulas 
(ES) Nr. 651/201416 2. panta 18. punktā;

c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kuru definīcija sniegta Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 651/201416 2. panta 
18. punktā, izņemot gadījumos, kad 
grūtības izriet no enerģētikas 
pārkārtošanas procesa, vai tad, ja grūtības 
sākās pēc 2020. gada 15. februāra un 
izriet no Covid-19 krīzes;

__________________ __________________
16 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

16 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 
uzglabāšanu vai sadedzināšanu;

d) investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, 
transportēšanu, izplatīšanu, uzglabāšanu 
vai sadedzināšanu, ja vien tās nav 
saderīgas ar 1.a punktu;

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) investīcijas platjoslas infrastruktūrā 
teritorijās, kurās ir vismaz divi līdzvērtīgas 
kategorijas platjoslas tīkli.

e) investīcijas platjoslas infrastruktūrā 
teritorijās, kur konkurences apstākļos 
tirgus patērētājiem sniedz līdzvērtīgus 
risinājumus;
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) investīcijas uzņēmumos, kas nav 
MVU, kuras ietver darbvietu un 
ražošanas procesu pārcelšanu no vienas 
dalībvalsts uz citu vai uz kādu trešo valsti;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) darbības NUTS 2 reģionā, kur ir 
ieplānots programmas darbības laikā 
atvērt jaunas ogļu, lignīta vai degslānekļa 
raktuves vai kūdras ieguves lauku vai 
atkārtoti atvērt tādas ogļu, lignīta vai 
degslānekļa raktuves vai kūdras ieguves 
lauku, kuru ekspluatācija uz laiku ir 
pārtraukta.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no šīs regulas 5. panta 
1. punkta d) apakšpunkta, attiecībā uz 
reģioniem, kas lielā mērā ir atkarīgi no 
ogļu, lignīta, degslānekļa vai kūdras 
ieguves un sadedzināšanas, Komisija var 
apstiprināt taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālos plānus, kas ietver investīcijas 
darbībās, kuras saistītas ar dabasgāzi, ar 
nosacījumu, ka šādas darbības ir 
kvalificējamas kā vides ziņā ilgtspējīgas 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../2020 
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[Taksonomijas regula] 3. pantu un atbilst 
šādiem kumulatīviem nosacījumiem:
a) tās tiek izmantotas kā pārejas 
tehnoloģija, aizstājot ogles, lignītu, kūdru 
vai degslānekli;
b) ietilpst ilgtspējīgas pieejamības 
robežās vai ir savietojamas ar tīrā 
ūdeņraža, biogāzes un biometāna 
izmantošanu;
c) veicina Savienības vides mērķu 
sasniegšanu attiecībā uz klimata 
pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos 
tām, paātrinot ogļu, lignīta, kūdras vai 
degslānekļa pilnīgu izņemšanu no aprites;
d) ievērojami samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un gaisa 
piesārņojumu un palielina 
energoefektivitāti;
e) palīdz novērst enerģētisko 
nabadzību;
f) nekavē atjaunojamo enerģijas 
avotu attīstību attiecīgajās teritorijās un ir 
saderīgas un sinerģijā ar atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanu nākotnē.
Pienācīgi pamatotos gadījumos Komisija 
var arī apstiprināt investīcijas 
neatbilstīgās darbībās saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. .../2020 [Taksonomijas regula] 3. 
pantu, ja tās atbilst visiem pārējiem šā 
punkta pirmajā daļā izklāstītajiem 
nosacījumiem un ja dalībvalsts var 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajā 
plānā pamatot nepieciešamību atbalstīt 
minētās darbības un uzskatāmi apliecina 
šo darbību saskaņotību ar Savienības 
enerģētikas un klimata mērķiem un 
tiesību aktiem, kā arī ar savu nacionālo 
enerģētikas un klimata plānu.

Grozījums Nr. 46

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



PE648.609v04-00 28/326 RR\1210220LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursus plāno to reģionu kategorijām, 
kuros atrodas attiecīgās teritorijas, 
pamatojoties uz taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem, kas izstrādāti 
saskaņā ar 7. pantu un kurus Komisija 
apstiprinājusi kā daļu no programmas vai 
programmas grozījuma. Plānotie resursi 
izteikti vienas vai vairāku īpašu 
programmu vai vienas vai vairāku 
programmas prioritāšu veidā.

TPF resursus plāno to reģionu kategorijām, 
kuros atrodas attiecīgās teritorijas vai tiek 
veikta saimnieciskā darbība, pamatojoties 
uz taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajiem 
plāniem, kas izstrādāti saskaņā ar 7. pantu 
un kurus Komisija apstiprinājusi kā daļu no 
programmas vai programmas grozījuma. 
Plānotie resursi izteikti vienas vai vairāku 
īpašu programmu vai vienas vai vairāku 
programmas prioritāšu veidā.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļauts to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam.

Komisija — ja vien tā nav pienācīgi 
pamatojusi apstiprinājuma 
nesniegšanu — apstiprina programmu, 
kurā ir pienācīgi identificētas tās 
attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļautās teritorijas, 
kuras pārkārtošanās process skar 
vissmagāk, un attiecīgais taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns atbilst 
attiecīgās dalībvalsts nacionālajam 
enerģētikas un klimata plānam, mērķim 
sasniegt klimatneitralitāti līdz 
2050. gadam, tās starpposma pasākumiem 
līdz 2030. gadam un Eiropas Sociālo 
tiesību pīlāram.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
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no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
resursus, kas pārvietoti saskaņā ar Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [21.a] pantu. Kopējie 
ERAF un ESF+ resursi, kas pārvietoti uz 
TPF, ir vismaz pusotru reizi lielāki par 
atbalsta summu, kas no TPF piešķirta šai 
prioritātei, izņemot 3.a panta 1. punktā 
minētos resursus, bet tie nav vairāk kā trīs 
reizes lielāki par minēto summu.

no TPF piešķīruma dalībvalstīm. Minētos 
resursus var papildināt ar resursiem, kas 
brīvprātīgi pārvietoti saskaņā ar Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [21.a pantu]. Kopējie 
ERAF un ESF+ resursi, ko pārvieto uz 
TPF prioritāti, nepārsniedz vairāk kā 
pusotru reizi atbalsta summu, kas no TPF 
piešķirta šai prioritātei. No ERAF un 
ESF+ pārvietotie resursi saglabā savus 
sākotnējos mērķus un tiek iekļauti ERAF 
un ESF+ tematiskās koncentrācijas 
līmeņos.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a TPF ir paredzēts 
visneaizsargātākajām kopienām katrā 
reģionā, un tāpēc atbalsttiesīgiem 
projektiem, ko finansē no TPF un kas 
veicina 2. pantā minētā konkrētā mērķa 
sasniegšanu, piešķir līdzfinansējumu līdz 
pat 85 % apmērā no attiecīgajām 
izmaksām.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām iestādēm sagatavo vienu vai 
vairākus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus, kas attiecas uz vienu vai vairākām 
statistiski teritoriālo vienību kopējās 
klasifikācijas 3. līmenim ("NUTS 3. līmeņa 
reģioni"), kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003, 
kas grozīta ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 868/201417, atbilstošu skarto teritoriju 

1. Dalībvalstis kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām vietējām un reģionālajām 
iestādēm un atbilstīgi partnerības 
principam, kas noteikts Regulas (ES) .../... 
[jaunā KNR] 6. pantā, un vajadzības 
gadījumā izmantojot EIB un EIF 
palīdzību, sagatavo vienu vai vairākus 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos plānus, 
kas attiecas uz vienu vai vairākām 
skartajām teritorijām, kas atbilst statistiski 
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vai tās daļu saskaņā ar II pielikumā 
paredzēto veidni. Šīm ir jābūt teritorijām, 
kuras skartas vissmagāk, pamatojoties uz 
ekonomisko un sociālo ietekmi, ko rada 
pārkārtošanās, jo īpaši attiecībā uz 
paredzamo darbvietu zudumu fosilā 
kurināmā ražošanas nozarē un to 
rūpniecisko objektu ražošanas procesu 
pārveidošanu, kuros ir visaugstākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.

teritoriālo vienību kopējās klasifikācijas 
3. līmenim (“NUTS 3. līmeņa reģioni”), kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1059/2003, kas grozīta ar 
Komisijas Regulu (ES) 2016/206617,  vai 
to daļām saskaņā ar II pielikumā paredzēto 
veidni. Šīm ir jābūt teritorijām, kuras 
skartas vissmagāk, pamatojoties uz 
ekonomisko un sociālo ietekmi, ko rada 
pārkārtošanās, jo īpaši attiecībā uz 
paredzamo darbvietu zudumu fosilā 
kurināmā ražošanas un izmantošanas 
nozarēs un to rūpniecisko objektu 
ražošanas procesu pārveidošanu, kuros ir 
visaugstākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte.

__________________ __________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aprakstu par valsts līmeņa 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku, tostarp galveno pārkārtošanās 
pasākumu hronoloģisku pārskatu, kas 
atbilst nacionālā enerģētikas un klimata 
plāna (NEKP) visjaunākajai redakcijai;

a) aprakstu par valsts līmeņa 
pārkārtošanos uz Savienības 2030. gada 
mērķu sasniegšanu klimata jomā un 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. 
gadam, tostarp galveno pārkārtošanās 
pasākumu grafiku, kas atbilst nacionālā 
enerģētikas un klimata plāna (NEKP) 
visjaunākajai redakcijai;

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts



RR\1210220LV.docx 31/326 PE648.609v04-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojumu teritoriju noteikšanai 
par teritorijām, kuras vissmagāk skar a) 
apakšpunktā minētais pārkārtošanās 
process un kurām saskaņā ar 1. punktu 
jāsniedz TPF atbalsts;

b) pamatojumu teritoriju noteikšanai 
par teritorijām, kuras vissmagāk skar 
a) apakšpunktā minētais pārkārtošanās 
process un kurām saskaņā ar 1. punktu 
jāsniedz TPF atbalsts, ietverot tādus 
rādītājus kā bezdarba līmenis un 
iedzīvotāju skaita samazināšanās rādītājs;

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko 
un vidisko ietekmi, ko rada pārkārtošanās 
uz klimatneitrālu ekonomiku, nosakot 
iespējamo skarto darbvietu skaitu un 
darbvietu zudumu, attīstības vajadzības un 
mērķus, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam 
saistībā ar tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās;

c) ietekmes novērtējumu par 
pārkārtošanās grūtībām, kādas ir vissmagāk 
skartajās teritorijās, tostarp par sociālo, 
ekonomisko un vidisko ietekmi, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, nosakot iespējamo skarto 
darbvietu skaitu un darbvietu zudumu, 
iespējamo ietekmi uz valsts ieņēmumiem, 
attīstības vajadzības un mērķus saistībā ar 
tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās, un problēmas saistībā ar 
enerģētisko nabadzību;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālo, 
ekonomisko un vidisko ietekmi, kas rodas, 
pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
ekonomiku;

d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālo, 
demogrāfisko, ekonomisko, veselības un 
vidisko ietekmi, kas rodas, pārkārtojoties 
uz klimatneitrālu ekonomiku;
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Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) novērtējumu par tā saskaņotību ar 
citām valsts, reģionālām vai teritoriālām 
stratēģijām un plāniem;

e) attiecīgā gadījumā novērtējumu par 
tā saskaņotību ar citām valsts, reģionālām 
vai teritoriālām stratēģijām un plāniem;

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ja atbalstu sniedz ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU, 
šādu darbību un uzņēmumu izsmeļošu 
sarakstu un pamatojumu šāda atbalsta 
nepieciešamībai, izmantojot plaisas analīzi, 
kas parāda, ka, ja investīcijas nebūs, 
paredzamais darbvietu zudums būtu lielāks 
nekā paredzamo jauno darbvietu skaits;

h) ja atbalstu sniedz ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU, 
šādu darbību un uzņēmumu indikatīvu 
sarakstu un pamatojumu šāda atbalsta 
nepieciešamībai, izmantojot plaisas analīzi, 
kas parāda, ka, ja investīcijas nebūs, 
paredzamais darbvietu zudums būtu lielāks 
nekā paredzamo jauno darbvietu skaits;

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] pantu 
iesaista attiecīgos partnerus.

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] pantu 
iesaista attiecīgos partnerus un attiecīgā 
gadījumā EIB un EIF.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izlaides rādītāju sākuma vērtība ir 
nulle. 2024. gadam noteiktie starpposma 
mērķrādītāji un 2029. gadam noteiktie 
mērķi ir kumulatīvi. Pēc tam, kad 
Komisija ir apstiprinājusi programmas 
grozījuma pieprasījumu, kas iesniegts 
saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
[14.panta 2. punktu], mērķus nepārskata.

2. Izlaides rādītāju sākuma vērtība ir 
nulle. 2024. gadam noteiktie starpposma 
mērķrādītāji un 2029. gadam noteiktie 
mērķi ir kumulatīvi.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija, pamatojoties uz programmas 
galīgā veikuma ziņojuma izskatīšanu, 
secina, ka nav sasniegti vismaz 65 % no 
mērķiem, kas izvirzīti vienam vai 
vairākiem TPF resursu izlaides vai 
rezultātu rādītājiem, tā var veikt finanšu 
korekcijas saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [98.] pantu, samazinot TPF 
atbalstu attiecīgajai prioritātei 
proporcionāli veikumam.

Pamatojoties uz programmas galīgo 
snieguma ziņojumu, Komisija var veikt 
finanšu korekcijas saskaņā ar Regulu (ES) 
[jaunā KNR].

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Pārejas noteikumi

Dalībvalstis izmanto pārejas periodu līdz 
... [viens gads no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas] taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālo plānu sagatavošanai un 
pieņemšanai. Minētajā pārejas periodā 
visas dalībvalstis ir pilnībā tiesīgas saņemt 
finansējumu saskaņā ar šo regulu, un 
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Komisija, apsverot lēmumu par 
finansējuma atcelšanu vai zaudēšanu, šo 
periodu neņem vērā.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
10.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b pants
Pārskatīšana

Komisija vēlākais līdz nākamās 
daudzgadu finanšu shēmas vidusposma 
novērtēšanas beigām novērtē TPF 
īstenošanu un izvērtē to, vai ir lietderīgi 
grozīt tā darbības jomu, lai ņemtu vērā 
iespējamas izmaiņas Regulā 2020/... 
[Taksonomijas regula], Savienības 
mērķus klimata jomā, kas noteikti Regulā 
(ES) 2020/... [Eiropas Klimata akts], un 
ilgtspējīga finansējuma rīcības plāna 
īstenošanas attīstību. Pamatojoties uz to, 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu, kuram vajadzības 
gadījumā pievieno leģislatīvo aktu 
priekšlikumus.
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PASKAIDROJUMS

A. Ievads

Saskaņā ar tiesību aktu priekšlikumiem, ar kuriem reglamentē 2021.–2027. gadam paredzētā 
kohēzijas politikas finansējuma izmantošanu, viens no galvenajiem ES investīcijas 
virzošajiem mērķiem būs “zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām, veicinot tīru un taisnīgu 
enerģētikas pārkārtošanu, “zaļas” un “zilas” investīcijas, aprites ekonomiku, pielāgošanos 
klimata pārmaiņām un risku novēršanu un pārvaldību”. Tas vajadzīgs Parīzes nolīguma 
īstenošanai. Turklāt 25 % no kopējiem DFS izdevumiem ir jāizmanto ar klimatu saistītām 
darbībām. 

Eiropas zaļais kurss vēl vairāk pastiprina ES apņemšanos panākt zaļāku nākotni, nosakot 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku ar vērienīgo mērķi līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti; Eiropadome šo mērķi apstiprināja 2019. gada 12. decembrī. 

Tomēr ceļā uz zaļu ekonomiku un klimatneitralitāti ir īpašas grūtības, kam mums būtu 
steidzami jāpievēršas. Piemēram, liels skaits reģionu joprojām ir atkarīgi no fosilā kurināmā 
vai rūpnieciskajiem procesiem ar lielu siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāti. Tāpēc šo 
reģionu pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku ir pamatīgs uzdevums. Ekonomiskajām 
darbībām ar augstu siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitātes līmeni vai darbībām, kas balstās 
uz fosilā kurināmā, piemēram, ogļu un lignīta, ražošanu un izmantošanu, nenovēršami būs 
jāsamazinās gan ekonomisko rezultātu, gan nodarbinātības ziņā. Citām nozarēm ar augstu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmeni būs jāatsakās no oglekļietilpīgiem procesiem: tām būs 
jāpārveidojas. Turklāt vairākiem nodarbošanās veidiem, kas ir netieši atkarīgi no 
iepriekšminētajām darbībām, arī būs tagad jāpārveidojas, vai arī tie varētu beigt pastāvēt. 
Visas šīs pārmaiņas tieši ietekmēs cilvēku dzīvi un neizbēgami radīs plašu klāstu sociālu 
problēmu.

Tāpēc referents ļoti atzinīgi vērtē to, ka Komisija, iesniedzot atsevišķu jaunu projektu regulai 
par Taisnīgas pārkārtošanās fonda izveidi finansēšanas laikposmā pēc 2020. gada, ir 
pievērsusi uzmanību šīm sociālajām, ekonomiskajām un vidiskajām problēmām un norādījusi 
uz to, cik svarīga ir kopīga ES reakcija uz nepieciešamību īstenot taisnīgu pārkārtošanos. 

Referents tomēr uzskata, ka šis priekšlikums, kas ir pirmais tiesību akta priekšlikums Eiropas 
zaļajā kursā noteikto prioritāšu īstenošanai un daļa no Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāna, 
vēl ir nedaudz jāizmaina, jāpapildina un jākoriģē. Referents jo īpaši pauž bažas par 
sociālekonomisko ietekmi, ko atstās pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku, un ir cieši 
pārliecināts, ka ES ir jāpanāk pārkārtošanās, neļaujot vēl vairāk palielināties atšķirībām starp 
reģioniem un neaizmirstot par nevienu iedzīvotāju.

B. Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma struktūra

Referents atzinīgi vērtē Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma trīs pīlāru struktūru, ko veido 
Taisnīgas pārkārtošanās fonds, īpaša taisnīgas pārkārtošanās shēma programmā InvestEU un 
publiskā sektora aizdevumu mehānisms kopā ar EIB grupu. Taisnīgas pārkārtošanās fondu 
izmantos galvenokārt dotāciju piešķiršanai, un tas būs vērsts uz ekonomikas diversifikāciju un 
darba ņēmēju un darba meklētāju pārkvalifikāciju un aktīvu iekļaušanu, savukārt abi pārējie 
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pīlāri piesaistīs attiecīgi privātas investīcijas un publisko finansējumu. 

Referents arī norāda, ka Taisnīgas pārkārtošanās fondu īsteno dalītā pārvaldībā, cieši 
sadarbojoties ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm un ieinteresētajām personām, jo tas 
nodrošina atbildību par pārkārtošanās stratēģiju. Ļoti svarīgi ir arī ievērot partnerības 
principu, jo tas nodrošina, ka notiek apspriešanās ar sociālekonomiskajiem partneriem par 
plānošanas un īstenošanas jautājumiem.

C. Atbalsta tvērums

Referents atzinīgi vērtē to, ka ar ierosināto TPF tiks atbalstītas darbības ekonomikas 
diversifikācijas, darba ņēmēju pārkvalifikācijas un vides rehabilitācijas jomā. Tas ir plašs 
darbību tvērums un ietver investīcijas šādās jomās: MVU, pētniecība un inovācija, ar enerģiju 
saistītas tehnoloģijas un infrastruktūra, digitalizācija, reģenerācija, aprites ekonomika, darba 
ņēmēju kvalifikācijas celšana un pārkvalifikācija, palīdzība darba meklētājiem un darba 
meklētāju iekļaušana. Tomēr darbību sarakstam vajadzētu būt vēl plašākam, lai reģioni, 
iedzīvotāji, uzņēmumi un citas ieinteresētās personas varētu efektīvi stāties pretī sociālajām, 
nodarbinātības, ekonomiskajām un vidiskajām sekām, ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku. 

Referents vēlētos izslēgt no TPF finansējuma investīcijas uzņēmumos, kas nav MVU, ja 
darbvietas un ražošanas procesus pārceļ no vienas dalībvalsts uz citu vai uz kādu trešo valsti. 
Turklāt referents piekrīt tam, lai izslēgtu no finansējuma investīcijas, kas saistītas ar fosilo 
kurināmo, taču uzskata, ka investīcijām darbībās, kas saistītas konkrēti ar dabasgāzi, 
vajadzētu būt tiesīgām saņemt finansējumu ar zināmiem stingriem nosacījumiem.

D. Budžets

Referents atzinīgi vērtē to, ka ar ierosināto TPF tiks veicināta enerģētikas pārkārtošana un 
atbalstīts daudz lielāks darbību klāsts trijās plašās kategorijās: sociālais atbalsts, ekonomikas 
atdzīvināšana un zemes atjaunošana. Referents atzinīgi vērtē arī grozīto Komisijas 
priekšlikumu, kurā ierosināts ievērojami palielināt budžetu un piešķirt papildu resursus no 
Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta. Tomēr, tā kā ES vērienīgos politikas mērķus 
var sasniegt tikai ar vērienīgu budžetu, ir vajadzīgs vēl vairāk resursu, un tam nebūtu 
jāapdraud pārējo kohēzijas politikas fondu finansējums. Turklāt TPF resursus var papildināt 
ar brīvprātīgiem pārvietojumiem no ERAF un ESF+.
Turklāt referents uzskata, ka būtu jāatlīdzina dalībvalstu papildu centieni, kuru rezultātā tiek 
panākts emisijas samazinājums, kas pārsniedz mērķrādītāju. Tādēļ referents atbalsta tādu 
stimulu ieviešanu kā “Zaļais atlīdzības mehānisms”, kas ar papildu piešķīrumiem atalgo tās 
dalībvalstis, kuras ātrāk samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.  Referents uzskata, ka īpaša 
uzmanība būtu jāvelta arī salām un  tālākajiem reģioniem, nodrošinot tiem īpašu piešķīrumu. 

E. Noslēgums

Šis ziņojums ir intensīvas diskusijas un kompromisa rezultāts. Referents jo īpaši vēlas 
pateikties pārējo politisko grupu ēnu referentiem, kā arī atzinuma sagatavotājiem no piecām 
iesaistītajām komitejām un divām citām komitejām. Referents tagad sagaida, ka pēc vasaras 
brīvdienām notiks intensīvas iestāžu sarunas.
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BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Atzinuma sagatavotājs (*): Siegfried Mureşan

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 57. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Referents pilnībā atbalsta Taisnīgas pārkārtošanās fondu saskaņā ar Parlamenta 2019. gada 
10. oktobra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem1.

Minētajā rezolūcijā Parlaments “aicina Komisiju nodrošināt to, ka nākamā daudzgadu finanšu 
shēma pilnībā atbilst Parīzes nolīgumam, un uzsver steidzamo nepieciešamību vēl vairāk 
pastiprināt politiskos un finanšu centienus, lai sasniegtu tā mērķus, kā arī nodrošinātu taisnīgu 
pāreju uz oglekļa dioksīda emisiju ziņā neitrālu ekonomiku, kas balstītos uz visaugstākajiem 
sociālā taisnīguma kritērijiem, lai neviens nekur netiktu atstāts novārtā”. 

Referents uzskata, ka Taisnīgas pārkārtošanās fonds ir jāstiprina, palielinot piešķīrumu, lai 
būtu iespējams sasniegt tā vērienīgos mērķus. TPF finansējumam vajadzētu būt pieejamam 
neatkarīgi no citiem ES strukturālajiem un investīciju fondiem. Tāpēc referents uzskata, ka, 
lai gan ir jānodrošina ES fondu savstarpēja papildināmība visaugstākajā pakāpē, TPF 
pieejamībai nevajadzētu būt atkarīgai no citu kohēzijas fondu līdzfinansējuma turpmāk 
norādīto iemeslu dēļ.

1. TPF ir papildu instruments līdzās citiem ES kohēzijas politikā izmantotajiem 
instrumentiem. Tam būs būtiska nozīme, pārvarot vienu no lielākajām problēmām ceļā 
uz klimatneitralitāti. Tāpēc atbilstīgi šā fonda politiskajam nozīmīgumam tā darbībai 
un piešķīrumam vajadzētu būt pēc iespējas neatkarīgiem no citiem finanšu 
instrumentiem, vienlaikus saglabājot papildināmību ar tiem.

2. Prasība TPF piešķīrumu papildināt ar atbilstošiem strukturālo fondu līdzekļiem paredz 
attiecīgo līdzekļu izmantošanu. Dalībvalstīm būtu jāvar lemt par to, kā piešķirt tām 
iedalīto finansējumu, pamatojoties uz to ekonomiskajām, sociālajām un teritoriālajām 
īpatnībām un ar nosacījumu, ka šis piešķīrums ir saskaņā ar ES tiesisko regulējumu. 
Prasot TPF piešķīrumus papildināt ar kohēzijas finansējumu, mēs dalībvalstīm 

1 Parlamenta 2019. gada 10. oktobra rezolūcija par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu 
resursiem: laiks attaisnot iedzīvotāju cerības (2019/2833(RSP)).
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piemērotu papildu nosacījumu, tādējādi radot papildu slogu.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ņemt vērā 
šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu, kas paredz temperatūras 
pieaugumu pasaulē ierobežot zem 1,5°C, 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, koncentrējot 
Savienības finansējumu uz videi 
draudzīgiem (zaļiem) mērķiem, kā arī 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Ar šo 
regulu īsteno vienu no prioritātēm, kas 
noteiktas paziņojumā par Eiropas zaļo 
kursu (“Eiropas zaļais kurss”)11, un tā ir 
daļa no Ilgtspējīgas Eiropas investīciju 
plāna12, kas nodrošina īpašu finansējumu 
saskaņā ar Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismu kohēzijas politikas kontekstā, 
lai risinātu ekonomiskās un sociālās 
izmaksas, kas saistītas ar pāreju uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, kurā 
atlikušās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kompensētas ar līdzvērtīgu absorbciju.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt iekļaujošai un visiem sociāli 
pieņemamai, tai jāmazina nevienlīdzība 
un tā nedrīkst nevienu atstāt novārtā. 
Tāpēc gan Savienībai, gan dalībvalstīm, kā 
arī dažādiem reģionālajiem un vietējiem 
dalībniekiem jau no paša sākuma būtu 
jāņem vērā tās ietekme uz vidi, sociālo 
jomu, darba tirgu un ekonomiku un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas un palielinātu 
labvēlīgo ietekmi, piemēram, jaunu, 
pienācīgu un ilgtspējīgu darbvietu 
radīšanu vai gaisa kvalitātes uzlabošanu. 
Šajā ziņā liela nozīme ir Savienības 
budžetam.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, ar 
ko nākamajos desmit gados paredzēts 
mobilizēt vismaz 1 triljonu EUR 
ilgtspējīgu investīciju atbalstam, 
izmantojot Savienības budžetu un saistītos 
instrumentus, Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismam būtu jo īpaši jāatbalsta darba 
ņēmēji un iedzīvotāji pārkārtošanās 
skartajos reģionos, vienlaikus papildinot 
attiecīgo programmu zaļās pārkārtošanās 
pasākumus 2021.–2027. gada DFS 
satvarā. Tam būtu jāpalīdz novērst sociālās 
un ekonomiskās sekas, ko jo īpaši attiecībā 
uz darba ņēmējiem, kurus skar minētais 
process, rada pārkārtošanās uz Savienības 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, 
reģionālā līmenī apvienojot Savienības 
budžeta izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir ne tikai mazināt 
klimatiskās pārkārtošanās negatīvo 
ietekmi un to kompensēt, bet arī radīt un 
pastiprināt turpmāko labvēlīgo ietekmi, 
atbalstot vissmagāk skartās teritorijas, kā 
arī to iedzīvotājus un jo īpaši attiecīgos 
darba ņēmējus, un palīdzot panākt 
taisnīgu pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam. 
Saskaņā ar TPF konkrēto mērķi TPF 
atbalstītajām darbībām būtu tieši jāveicina 
pārkārtošanās ietekmes sekmēšana un 
stimulēšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju, pārprofilēšanu 
un modernizāciju un mazinot negatīvo 
ietekmi uz nodarbinātību un dzīves līmeni. 
Tas atspoguļots TPF konkrētajā mērķī, kas 
ir noteikts tajā pašā līmenī un norādīts kopā 
ar politikas mērķiem Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [4.] pantā. Atbalsts būtu jāsniedz arī 
teritorijām, kur pēc ieguves darbību 
pakāpeniskas izbeigšanas notiek svarīgas 
strukturālas pārmaiņas.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Sniedzot Savienības atbalstu un 
finansējumu, būtu jānodrošina, ka visi 
atbilstīgie projekti katrā dalībvalstī ir 
saskanīgi ar Savienības pienākumu līdz 
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2050. gadam panākt klimatneitralitāti.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, kohēzijas politikai un TPF būtu 
jāsniedz būtisks ieguldījums vispārējos 
klimata pasākumos. Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kuras vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 
25 % apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Līdzekļi, kas brīvprātīgā 
kārtā pārvietoti no ERAF un ESF+, var vēl 
vairāk palīdzēt sasniegt šo mērķi un 
sekmēt zaļo pārkārtošanos, vienlaikus 
dodot pilnvērtīgu ieguldījumu jaunās 
kvalitatīvās darbvietās, iekļaujošā un 
ilgtspējīgā izaugsmē un reģionālajā 
attīstībā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju 
un lai apliecinātu Savienības apņemšanos 
panākt ekonomikas atlabšanu ilgtspējīgas 
attīstības ceļā, ir nepieciešams, lai 
nākamā DFS un Eiropas atveseļošanas 
plāns paredz TPF piešķirtās summas 
palielināšanu. 
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) TPF resursiem vajadzētu būt 
samērīgiem ar tā vērienīgo mērķi. Lai 
mazinātu sekas, ko atstās pārkārtošanās 
uz klimatneitralitāti, TPF vajadzētu 
atsevišķu finanšu piešķīrumu, kas būtu 
neatkarīgs no citu ES strukturālo un 
investīciju fondu piešķīruma. Iespējai 
piekļūt TPF nevajadzētu būt atkarīgai no 
pārvietojumiem no citiem ES fondiem. 
Šāda neatkarīga piekļuve ļaus TPF 
pienācīgi darboties, sniegt gaidītos 
rezultātus un radīt paredzamību 
saņēmējiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) Ar TPF resursiem vien nepietiks, 
lai atrisinātu visas problēmas, kas 
saistītas ar pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti. Tāpēc TPF resursiem 
būtu jāpapildina kohēzijas politikas 
ietvaros pieejamie resursi. Brīvprātīgās 
iemaksas, kas pārvietotas no ERAF un 
ESF+ uz TPF, neskar citus kohēzijas 
politikas mērķus un finanšu piešķīrumus, 
kas paredzēti citiem ERAF un ESF+ 
mērķiem. Pārvietotajām iemaksām nebūtu 
jāpārsniedz 20 % no līdzekļiem, kas 
dalībvalstij sākotnēji piešķirti ERAF un 
ESF+ satvarā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Finanšu piešķīrums ir galvenā 
atsauces summa Eiropas Parlamentam un 
Padomei gada budžeta procedūrā saskaņā 
ar Iestāžu nolīguma [Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgums 
par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību]+ [17.] pantu, un to var 
palielināt ar budžeta lēmējinstitūcijas 
lēmumu. Turklāt TPF finanšu piešķīrumu 
var palielināt ar dalībvalstu papildu 
iemaksām un citiem resursiem saskaņā ar 
piemērojamo pamataktu, kas ir ārējie 
piešķirtie ieņēmumi papildus Finanšu 
regulas 21. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā norādītajiem gadījumiem.
_____________
+ Atsauce jāatjaunina atbilstīgi iestāžu 
nolīgumam, kas attiecas uz 2021.–
2027. gadu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo un 
mazākā mērā uz siltumnīcefekta gāzu ziņā 
intensīvām rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet ar šā fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumu būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm, kurām tas vajadzīgs, 
pamatojoties uz to finansiālajām spējām, 
veikt vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti. Īpaša 
uzmanība būtu pievērš salu vai 
mazapdzīvotiem un attāliem apgabaliem, 
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kur ir grūtāk īstenot enerģētikas 
pārkārtošanu virzībā uz klimatneitralitāti.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Uz šo regulu attiecas horizontālie 
finanšu noteikumi, ko pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 322. pantu. Minētie noteikumi ir 
paredzēti Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta izveidei un izpildei, 
izmantojot dotācijas, iepirkumu, godalgas, 
netiešu izpildi, kā arī paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz 
LESD 322. pantu, attiecas arī uz Savienības 
budžeta aizsardzību gadījumos, kad 
dalībvalstīs pastāv vispārēji trūkumi 
attiecībā uz tiesiskumu, jo tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks pareizas finanšu 
pārvaldības un efektīva Savienības 
finansējuma priekšnoteikums.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Saskaņā ar Regulu (ES) .../... 
[Eiropas Atveseļošanas instruments] un tajā 
piešķirto resursu robežās TPF satvarā būtu 
jāveic atveseļošanas un noturības 
veicināšanas pasākumi Covid-19 krīzes 
bezprecedenta ietekmes novēršanai. Šie 
papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu atbilstību Regulā (ES) .../... 
[Eiropas Atveseļošanas instruments] 
paredzētajiem termiņiem.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuru izdevumus var atbalstīt ar TPF. Visas 
atbalstītās darbības būtu jāīsteno, pilnībā 
ievērojot Savienības prioritātes klimata un 
vides jomā. Investīciju sarakstā būtu 
jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta vietējo 
ekonomiku un ir ilgtspējīgas ilgtermiņā, 
ņemot vērā visus zaļā kursa mērķus, 
vienlaikus aizsargājot, saglabājot un 
palielinot Savienības dabas kapitālu un 
uzlabojot veselību un labklājību ar vidi 
saistītu risku un ietekmes kontekstā. 
Finansētajiem projektiem būtu jāveicina 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, ieviešot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Atbalstam vajadzētu 
būt pieejamam arī netiešām nozarēm un 
darbvietām, kas ir atkarīgas no fosilā 
kurināmā vērtības ķēdēm un 
rūpnieciskiem procesiem ar augstu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāti, 
piemēram, lai pārkvalificētu darba 
ņēmējus. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī 
darbībām, kas veicina inovāciju un 
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pētniecību progresīvu un ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, kā arī digitalizācijas un 
savienojamības jomā, ar nosacījumu, ka 
šādi pasākumi palīdz mazināt negatīvās 
sekas, ko rada pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, un 
šādu ekonomiku veicina.

_________________ _________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) TPF arī būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu investīcijas sociālos, izglītības, 
veselības aizsardzības un kultūras 
projektos, ar nosacījumu, ka tas rada 
jaunas darbvietas, jo īpaši reģionos, kuri 
ir atkarīgi no oglekļietilpīgas ekonomikas 
un kurus ir ietekmējusi strukturālā 
pārkārtošanās uz resursefektīvu 
mazoglekļa ekonomiku. Šādas investīcijas 
palīdzētu nodrošināt, ka to reģionu 
iedzīvotājiem, uz kuriem attiecas 
pārkārtošanās, ir pieejami kvalitatīvi 
sabiedriskie pakalpojumi un vispārējas 
nozīmes pakalpojumi, tādējādi atbalstot 
sociāli taisnīgu pārkārtošanos, kas 
nevienu neatstāj novārtā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

(11) Lai aizsargātu klimatiskās 
pārkārtošanās ziņā visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, tostarp tos, ko skar 
enerģētiskā nabadzība, un tos, kas tiek 
uzskatīti par visneaizsargātākajiem, kā 
noteikts Regulā (ES) .../... [ESF+], TPF 
būtu jāietver arī skarto darba ņēmēju 
prasmju pilnveide un pārkvalificēšana 
nolūkā palīdzēt viņiem pielāgoties jaunām 
nodarbinātības iespējām un panākt 
dzimumu līdzsvaru dažādās nozarēs, kā 
arī palīdzība darba meklēšanā darba 
meklētājiem un viņu aktīva iekļaušana 
darba tirgū. Klimatiskās pārkārtošanās, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma un 
TPF vispārējam mērķim vajadzētu būt 
neto ietekmei uz nodarbinātību, ko panāk 
ar jaunām kvalitatīvām darbvietām.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai nepieļautu, ka taisnīgas 
pārkārtošanās procesā saasinās 
nevienlīdzība, ir vajadzīgas iekļaujošas 
politikas nostādnes un stratēģijas. 
Sociālās kohēzijas veicināšanai vajadzētu 
būt TPF atbalsta vadošam principam, 
veicinot dzimumu līdztiesību, migrantu un 
bēgļu, gados jaunu un gados vecāku 
darba ņēmēju un mazkvalificētu darba 
ņēmēju apstākļu uzlabošanu, kā arī 
nodrošinot, ka neviens netiek aizmirsts.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, lai TPF finansēto prioritāšu 
īstenošanā tiktu sekmēta sieviešu un 
vīriešu līdztiesības ievērošana un 
veicināšana saskaņā ar LESD 8. pantu. 

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju un 
pārprofilēšanu, TPF būtu jāsniedz atbalsts 
ienesīgām investīcijām mazos un vidējos 
uzņēmumos. Ar ienesīgām investīcijām 
būtu jāsaprot investīcijas uzņēmumu 
pamatkapitālā vai nemateriālos aktīvos, lai 
ražotu preces un sniegtu pakalpojumus, 
tādējādi veicinot pamatkapitāla veidošanu 
un nodarbinātību. Attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas nav MVU, ienesīgas 
investīcijas būtu jāatbalsta tikai tad, ja tās 
ir vajadzīgas, lai mazinātu pārkārtošanās 
rezultātā zaudēto darbvietu skaitu, radot 
vai aizsargājot ievērojamu skaitu darbvietu, 
un ja tās neizraisa pārvietošanu vai nerodas 
pārvietošanas rezultātā. Investīcijas 
esošajos rūpniecības objektos, tostarp tajos, 
uz kuriem attiecas Savienības emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma, būtu jāatļauj, 
ja tie veicina pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. 
gadam un ir ievērojami zemāki par 
attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas noteiktas 
bezmaksas kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK14, un ja to rezultātā tiek 
aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā, un tām 
vajadzētu būt ilgtspējīgām un atbilst 
principam “energoefektivitāte pirmajā 
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valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

vietā”. Lai aizsargātu iekšējā tirgus un 
kohēzijas politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali visu 
LESD 107. panta 3. punktā minēto 
kategoriju nolūkā. Ienesīgas investīcijas 
uzņēmumos nedrīkst kropļot konkurenci 
starp uzņēmumiem.

_________________ _________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) ES valsts atbalsta noteikumiem ir 
jābūt elastīgiem, lai nodrošinātu, ka 
reģioni, kas īsteno pārkārtošanos, var 
piesaistīt privātās investīcijas. Tāpēc 
Komisijai, izstrādājot jaunas vadlīnijas, 
būtu arī jāņem vērā strukturālo pārmaiņu 
problēmas attiecīgajos reģionos un 
vienlaikus jānodrošina godīga 
konkurence iekšējā tirgū. Valsts atbalsta 
noteikumiem būtu jādod iespēja visiem 
reģioniem, kas saņem palīdzību no TPF, 
efektīvi novērst darbvietu zaudējuma 
draudus agrīnā posmā. Būtu jāatļauj 
pienācīga elastība saskaņā ar 
piemērojamajiem noteikumiem neatkarīgi 
no atbalstāmā reģiona statusa.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
noteikto darbību veidam.

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību un saskaņotību 
saskaņā ar mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, dalībvalstīm 
ciešā sadarbībā ar vietējām un 
reģionālajām iestādēm un sociālajiem 
partneriem vajadzētu plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
21.a pantu TPF resursus var brīvprātīgā 
kārtā palielināt ar papildu finansējumu no 
ERAF un ESF+, ja šāda papildināmība ir 
pamatota un nekaitē to mērķu 
sasniegšanai, kuriem piešķirti ERAF un 
ESF+ līdzekļi. Varētu sagatavot arī 
atsevišķu TPF programmu, ja šādu rīcību 
pamato objektīvi apstākļi.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a)  Summām, kas pārvietotas no 
attiecīgi ERAF un ESF+, būtu jāatbilst 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos noteikto darbību veidam. 

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) TPF resursu izmantošanā būtu 
līdz minimumam jāsamazina 
administratīvais slogs un izmaksas fonda 
līdzekļu saņēmējiem un visiem 
iesaistītajiem dalībniekiem saskaņā ar 
jaunās Regulas (ES) .../... [jaunā KNR] 
ieviestajiem vienkāršošanas pasākumiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstis ciešā sadarbībā ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu sagatavos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālos plānus, kuros 
sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs. Turklāt taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem būtu jāatbilst 
attiecīgajām teritoriālajām stratēģijām, 
kas minētas Regulas (ES) .../... [jaunā 
KNR] [23.] pantā, tostarp pārdomātas 
specializācijas stratēģijām (S3), 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāram, lai veidotu un īstenotu TPF, kas 
ietver vietējo, reģionālo, valsts un 
Savienības centienu stratēģisku 
koordināciju reģionālās ekonomikas 
dažādošanai, vienlaikus nodrošinot 
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taisnīgu un godīgu pārkārtošanos.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai ekoloģiskā pārkārtošanās būtu 
sekmīga, visām dalībvalstīm būtu 
jāatbalsta Savienības mērķis līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti. 
Dalībvalstīm, kas nav apņēmušās īstenot 
minēto mērķi, būtu jānodrošina tikai 
daļēja piekļuve to valsts piešķīrumam no 
TPF. Šādā gadījumā priekšroka būtu 
jādod tiem dalībvalstu reģioniem, kuri ir 
apņēmušās īstenot minēto mērķi.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka 
vissmagāk skartās teritorijas, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, palielinātu 
nodarbinātību un novērstu vides 
degradāciju, jo īpaši attiecībā uz tādu 
objektu pārveidošanu vai slēgšanu, kuri 
saistīti ar fosilā kurināmā ražošanu vai 
citām darbībām ar augstu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāti. Minētajām 
teritorijām būtu jābūt precīzi noteiktām, un 
tās var būt daļa no lielākām vienībām, 
piemēram, NUTS 3. līmeņa reģioniem, vai 
tādām atbilst. Plānos būtu sīki jāizklāsta 
minēto teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
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TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
Plānos būtu sīki jāizklāsta sinerģija un 
papildināmība ar citām Savienības 
programmām un Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma pīlāriem, un attiecīgā 
gadījumā Modernizācijas fondu, lai 
risinātu apzinātās attīstības 
vajadzības. TPF finansiāls atbalsts būtu 
jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst 
pārkārtošanās plāniem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
vajadzības gadījumā atbalsta ERAF, 
ESF+, Kohēzijas fonds vai attiecīgi TPF). 
Komisijai pēc dalībvalstu pieprasījuma 
būtu tām jānodrošina tehniska palīdzība, 
ja tām nav nepieciešamās administratīvās 
spējas vai ja tās saskaras ar grūtībām 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu 
izstrādāšanā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ņemot vērā milzīgās pūles, kas 
MVU ir jāvelta cīņai ar Covid-19 krīzes 
sekām, vietējās, reģionālās un valsts 
iestādes, uzņēmumi un citi subjekti, kas 
piesakās uz TPF finansējumu, būtu 
jāatbalsta ar vienkāršu, visaptverošu un 
viegli pārvaldāmu pieteikšanās un 
ziņošanas procesu, kas ļauj sniegt 
mērķtiecīgu atbalstu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai veicinātu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu vajadzētu būt iespējai piemērot 
finanšu korekcijas, ja būtiski netiek 
sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi.

(16) Lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti 
TPF resursu izmantošanas plānotie 
rezultāti, Komisijai saskaņā ar 
proporcionalitātes principu vajadzētu būt 
iespējai piemērot finanšu korekcijas, ja 
būtiski netiek sasniegti TPF konkrētajam 
mērķim izvirzītie uzdevumi.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu 
shēmu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt pieejamo 
piešķīrumu sadalījumu pa gadiem katrai 
dalībvalstij saskaņā ar I pielikumu.

(18) Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu 
shēmu, būtu jāpiešķir Komisijai deleģētās 
pilnvaras noteikt pieejamo piešķīrumu 
sadalījumu pa gadiem katrai dalībvalstij 
saskaņā ar I pielikumu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām un ģeogrāfiska 
rakstura grūtībām, kas rodas, 
pārkārtojoties uz klimatneitrālu Savienības 
ekonomiku līdz 2050. gadam.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
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panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

[4. panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”. Ar investīcijām būtu jātiecas 
mazināt darbvietu zaudējumu 
pārkārtošanās dēļ, atbalstot pārveidi un 
jaunu darbvietu radīšanu.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 7,5 miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā 
gadījumā var palielināt ar papildu 
resursiem, kas piešķirti Savienības 
budžetā, un ar citiem resursiem saskaņā ar 
piemērojamo pamataktu.

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 25 000 000 000 EUR 
2018. gada cenās. TPF finanšu 
piešķīrumu var papildus palielināt ar 
dalībvalstu brīvprātīgām iemaksām un 
citiem resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu, veidojot ārējos piešķirtos 
ieņēmumus papildus Finanšu regulas 
21. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
norādītajiem gadījumiem.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Komisijas iniciatīvas 0,35 % no 
pirmajā daļā minētās summas piešķir 
tehniskajai palīdzībai.

Pēc Komisijas iniciatīvas minimālu daļu 
0,35 % apmērā no pirmajā daļā minētās 
summas piešķir tehniskajai palīdzībai, 
paredzot iespēju pēc dalībvalsts lūguma šo 
daļu palielināt, pamatojoties uz taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna specifiku.

Grozījums Nr. 34
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Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem lēmumu ar 
īstenošanas aktu, kurā saskaņā ar I 
pielikumā izklāstīto metodiku nosaka 
resursu, tostarp visu 2. punktā minēto 
papildu resursu, gada sadalījumu pa 
dalībvalstīm.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu, lai 
papildinātu šo regulu, pieņemot lēmumu, 
ar ko saskaņā ar I pielikumā izklāstīto 
metodiku nosaka resursu, tostarp visu 
2. punktā minēto papildu resursu, gada 
sadalījumu pa dalībvalstīm. 

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm, kuras vēl nav uzņēmušās 
saistības sakarā ar Savienības mērķi līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti, 
piekļuvi TPF ierobežo līdz vienai trešdaļai 
no to valsts piešķīruma (“neiesaldētā 
daļa”) un atlikušās divas trešdaļas 
(“iesaldētā daļa”) dara pieejamas līdz ar 
šādu saistību uzņemšanos. Šādā gadījumā 
reģioniem, kas apņemas īstenot minēto 
mērķi, ir prioritāra piekļuve valsts 
piešķīruma iesaldētajai daļai.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [21.a panta], 2. punktā 
minētajiem papildu resursiem, kas TPF 
piešķirti no Savienības budžeta vai 
piešķirti no citiem līdzekļiem, nav 
vajadzīgs papildu atbalsts no ERAF vai 
ESF+.

svītrots
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Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
3.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Resursi no Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (ES) .../... [Eiropas Atveseļošanas 
instruments] 2. pantā minētos pasākumus 
īsteno TPF satvarā ar summu 
30 000 000 000 EUR apmērā 2018. gada 
cenās no minētās regulas 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta vi) punktā 
minētās summas un ievērojot minētās 
regulas 4. panta 3., 4. un 8. punktu.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
3.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo summu uzskata par citiem resursiem, 
kas minēti 3. panta 2. punktā, un tā ir 
ārējie piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) 2018/10461a 
21. panta 5. punktu. 
Papildus 3. pantā noteiktajiem kopējiem 
resursiem šos resursus budžeta saistībām 
atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” 2021.–
2024. gadam dara pieejamus šādi:
– 2021. gads: 7 495 797 242 EUR; 
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– 2022. gads: 7 496 636 094 EUR; 
– 2023. gads: 7 496 371 621 EUR; 
– 2024. gads: 7 495 899 220 EUR.
____________________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES, Euratom) 2018/1046 
(2018. gada 18. jūlijs) par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, ar kuru groza 
Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt no pirmajā daļā minētajiem 
resursiem 15 295 823 EUR 2018. gada 
cenās dara pieejamus administratīviem 
izdevumiem.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
3.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc Komisijas iniciatīvas 
minimālu daļu 0,35 % apmērā no pirmajā 
daļā minētās summas piešķir tehniskajai 
palīdzībai, paredzot iespēju pēc dalībvalsts 
lūguma šo daļu palielināt, pamatojoties uz 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna 
specifiku.
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
3.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētās 
summas gada sadalījumu pa dalībvalstīm 
iekļauj 3. panta 3. punktā minētajā 
Komisijas lēmumā saskaņā ar I pielikumā 
izklāstīto metodiku.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
3.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Finanšu regulas 
14. panta 3. punkta, budžeta saistībām, 
kuru pamatā ir 1. punktā minētie resursi, 
piemēro Regulas (ES) .../... [jaunā KNR] 
VII sadaļas IV nodaļā izklāstītos saistību 
atcelšanas noteikumus. Atkāpjoties no 
Finanšu regulas 12. panta 4. punkta 
c) apakšpunkta, minētos resursus 
neizmanto sekojošai programmai vai 
darbībai.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta tikai tādas darbības, 
kas ir tieši saistītas ar 2. pantā noteikto TPF 
konkrēto mērķi un kas veicina saskaņā ar 
7. pantu izstrādāto taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālo plānu īstenošanu.

1. TPF atbalsta tikai tādas darbības, 
kas ir tieši saistītas ar 2. pantā noteikto TPF 
konkrēto mērķi un kas veicina saskaņā ar 
7. pantu izstrādāto taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālo plānu īstenošanu. TPF resursi ir 
papildu resursi, un ar tiem neaizstāj 
darbības, kas saņem ERAF, ESF+ vai 
citu Savienības programmu atbalstu.
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Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ienesīgas investīcijas MVU, tostarp 
jaunuzņēmumos, kas veicina ekonomikas 
diversifikāciju un pārkārtošanu;

a) ienesīgas un ilgtspējīgas 
investīcijas, jo īpaši MVU un 
jaunuzņēmumos, kas veicina pienācīgu un 
ilgtspējīgu darbvietu radīšanu, 
ekonomikas diversifikāciju un 
pārkārtošanu;

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) investīcijas jaunu uzņēmumu 
izveidē, tostarp izmantojot uzņēmumu 
inkubatorus un konsultāciju pakalpojumus;

b) investīcijas jaunu uzņēmumu 
izveidē, jau nodibinātu uzņēmumu 
diversifikācijā vai alternatīvās ilgtspējīgās 
saimnieciskajās darbībās, tostarp 
izmantojot uzņēmumu inkubatorus un 
konsultāciju pakalpojumus;

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās un progresīvu 
tehnoloģiju nodošanas veicināšanā;

c) investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās, cita starpā pētniecības 
iestādēs un universitātēs, un progresīvu 
tehnoloģiju nodošanas un apgūšanas 
veicināšanā;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
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4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) investīcijas nolūkā veicināt 
transporta sistēmas, kas uzlabo pilsētu 
mobilitāti un padara to ilgtspējīgāku, arī 
izmantojot viedo tehnoloģiju risinājumus;

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) investīcijas cenu ziņā pieņemamas 
tīras enerģijas tehnoloģiju un infrastruktūru 
izstrādē, siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanā, energoefektivitātē un 
atjaunojamos energoresursos;

d) investīcijas, jo īpaši tad, ja 
pieprasījuma puses pasākumi nav 
pietiekami, cenu ziņā pieņemamas tīras un 
ilgtspējīgas enerģijas tehnoloģiju un 
infrastruktūru izvēršanā, atkarības no 
oglekļietilpīgas enerģijas un enerģētiskās 
nabadzības samazināšanā, siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanā, arī 
investīcijas ilgtspējīgā transportā un 
infrastruktūrā, cita starpā veicinot 
elektrifikāciju un biodegvielu 
izmantošanu, un investīcijas mērķtiecīgos 
energoefektivitātes pasākumos un 
atjaunojamos energoresursos;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) investīcijas energoefektivitātē un 
atjaunojamos energoresursos, arī 
investīcijas centralizētajā siltumapgādē;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā;

e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā, arī jaunos 
ātrdarbīgos tīklos, piemēram, optiskās 
šķiedras kabeļos uz individuālām 
mājsaimniecībām salu, attālos un 
mazapdzīvotos apgabalos; 

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, zemes 
atjaunošanā un pārprofilēšanas projektos;

f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, zemes 
atjaunošanas un pārprofilēšanas projektos, 
vienlaikus nodrošinot atbilstību principam 
“piesārņotājs maksā”;

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) investīcijas sociālajā 
infrastruktūrā un vispārējas nozīmes 
sabiedrisko pakalpojumu attīstībā;

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) darba ņēmēju prasmju pilnveidi un 
pārkvalificēšanu;

h) darba ņēmēju un darba meklētāju, 
jo īpaši personu ar nepietiekami 
izmantotu vai zemu izglītības līmeni, 
prasmju pilnveidi un pārkvalificēšanu;

Grozījums Nr. 55
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) palīdzību darba meklēšanā darba 
meklētājiem;

i) aktīva darba tirgus un prasmju 
politiku, kas orientēta uz nākotnē vērstām 
nozarēm un nodarbinātību, kā arī 
palīdzību darba meklēšanā darba 
meklētājiem;

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) darba meklētāju aktīvu iekļaušanu; j) darba meklētāju aktīvu iekļaušanu, 
nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi un 
dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) 
apakšpunktu, TPF var atbalstīt ienesīgas 
investīcijas uzņēmumos, kas nav MVU, ar 
nosacījumu, ka šāds investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta h) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

Turklāt visās LESD 107. panta 3. punktā 
minētajās kategorijās TPF var atbalstīt 
ienesīgas investīcijas uzņēmumos, kas nav 
MVU, ar nosacījumu, ka šādas investīcijas 
ir apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta 
h) apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kuru definīcija sniegta Komisijas Regulas 
(ES) Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā16;

c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kuru definīcija sniegta Komisijas Regulas 
(ES) Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā16, 
izņemot tos uzņēmumus, kas var saņemt 
atbalstu zaļajām investīcijām, jaunām 
tehnoloģijām un infrastruktūrai, kura var 
veicināt gāzu emisijas samazināšanu, 
energoefektivitāti vai enerģijas ražošanu 
no atjaunojamiem energoresursiem;

_____________________ _______________________
16 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

16 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) investīcijas platjoslas infrastruktūrā 
teritorijās, kurās ir vismaz divi līdzvērtīgas 
kategorijas platjoslas tīkli.

e) investīcijas platjoslas infrastruktūrā 
teritorijās, kurās ir vismaz divi līdzvērtīgas 
kategorijas platjoslas tīkli. Šī izslēgšana 
neattiecas uz salu, attāliem un 
mazapdzīvotiem apgabaliem, kur 
vajadzīga jauna individuāla ātrdarbīga 
infrastruktūra, lai nodrošinātu 
savienojumu ar individuālām 
mājsaimniecībām.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursus plāno to reģionu kategorijām, 
kuros atrodas attiecīgās teritorijas, 
pamatojoties uz taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem, kas izstrādāti 
saskaņā ar 7. pantu un kurus Komisija 
apstiprinājusi kā daļu no programmas vai 
programmas grozījuma. Plānotie resursi 
izteikti vienas vai vairāku īpašu 
programmu vai vienas vai vairāku 
programmas prioritāšu veidā.

TPF resursus plāno to reģionu kategorijām, 
kuros atrodas attiecīgās teritorijas, 
pamatojoties uz taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem, kas izstrādāti 
saskaņā ar 7. pantu un kurus Komisija 
apstiprinājusi kā daļu no programmas vai 
programmas grozījuma. Plānotie resursi 
izteikti vienas vai vairāku tādas 
programmas prioritāšu veidā, kura saņem 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF), Eiropas Sociālā fonda Plus 
(ESF+) vai Kohēzijas fonda atbalstu, vai 
vienas vai vairāku īpašu programmu 
veidā, ja šādu rīcību pamato objektīvi 
apstākļi.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursu plānošana notiek saskaņā ar 
Regulas (ES) .../... [jaunā KNR] 6. pantu 
un nodrošinot NUTS 2. vai 3. līmeņa 
mērķa teritoriju iestāžu tiešu iesaisti, 
proti, piešķirot līdzekļus ar reģionālajām 
programmām, ja šādas programmas tiek 
īstenotas, vai izmantojot integrētus 
teritoriālos rīkus, kas paredzēti Regulas 
(ES) .../... [jaunā KNR] 22. līdz 28. pantā.

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļauts to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un 

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļautā to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un 
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attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam.

attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam, kā arī pašreizējām 
attiecīgajām reģionālām un vietējām 
stratēģijām.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
resursus, kas pārvietoti saskaņā ar Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [21.a pantu]. Kopējie 
ERAF un ESF+ resursi, kas pārvietoti uz 
TPF prioritāti, ir vismaz pusotru reizi 
lielāki par atbalsta summu, kas no TPF 
piešķirta šai prioritātei, bet tie nepārsniedz 
šo summu trīs reizes.

2. TPF prioritāte vai prioritātes var 
ietvert TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji 
sastāv no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
resursus, kas brīvprātīgi pārvietoti saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [21.a pantu]. 
Kopējie ERAF un ESF+ resursi, kas 
brīvprātīgi pārvietoti uz TPF prioritāti, 
neapdraud pienācīga finansējuma 
nodrošināšanu ERAF un ESF+ 
prioritātēm. Pārvietotās iemaksas 
nepārsniedz 20 % no resursiem, kas 
sākotnēji piešķirti dalībvalstij ERAF un 
ESF+ satvarā, un nepārsniedz 60 % no 
atbalsta summas, kas piešķirta šai 
prioritātei no TPF.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām iestādēm sagatavo vienu vai 
vairākus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus, kas attiecas uz vienu vai vairākām 
statistiski teritoriālo vienību kopējās 
klasifikācijas 3. līmenim ("NUTS 3. 
līmeņa reģioni"), kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1059/2003, kas grozīta ar Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 868/201417, atbilstošu 

1. Dalībvalstis, pilnībā ievērojot 
partnerības principu, kopā ar visām skarto 
teritoriju attiecīgajām iestādēm un 
sociālajiem partneriem, jo īpaši vietējā un 
reģionālā līmenī saskaņā ar Regulas (ES) 
.../... [jaunā KNR] 6. pantu, sagatavo 
vienu vai vairākus taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālos plānus, kas attiecas uz vienu vai 
vairākām skartajām teritorijām, kuras var 
būt daļa no augstāka klasifikācijas līmeņa 
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skarto teritoriju vai tās daļu saskaņā ar II 
pielikumā paredzēto veidni. Šīm ir jābūt 
teritorijām, kuras skartas vissmagāk, 
pamatojoties uz ekonomisko un sociālo 
ietekmi, ko rada pārkārtošanās, jo īpaši 
attiecībā uz paredzamo darbvietu zudumu 
fosilā kurināmā ražošanas nozarē un to 
rūpniecisko objektu ražošanas procesu 
pārveidošanu, kuros ir visaugstākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.

teritorijas vai atbilst augstākam 
klasifikācijas līmenim, piemēram, 
statistiski teritoriālo vienību kopējās 
klasifikācijas 3. līmenim (“NUTS 
3. līmeņa reģioni”), kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1059/2003, kas grozīta ar Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 868/201417, vai to daļām 
saskaņā ar II pielikumā paredzēto veidni. 
Šīm ir jābūt teritorijām, kuras skartas 
vissmagāk, pamatojoties uz ietekmi uz 
ekonomiku, darba tirgu un sociālo jomu, 
ko rada pārkārtošanās, jo īpaši attiecībā uz 
paredzamo darbvietu zudumu fosilā 
kurināmā ražošanas un izmantošanas 
nozarēs un to rūpniecisko objektu 
ražošanas procesu pārveidošanu, kuros ir 
visaugstākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Lai noteiktu mērķa teritorijas 
un finansējuma sadali starp tām, izmanto 
objektīvus un pārredzamus kritērijus. Ja 
dalībvalsts to pieprasa, Komisijai būtu tai 
jānodrošina tehniska palīdzība taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālo plānu 
izstrādāšanā.

_________________ _________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko 
un vidisko ietekmi, ko rada pārkārtošanās 
uz klimatneitrālu ekonomiku, nosakot 
iespējamo skarto darbvietu skaitu un 
darbvietu zudumu, attīstības vajadzības un 
mērķus, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam 

c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko 
un vidisko ietekmi un papildu 
ieguvumiem, jo īpaši veselības un 
labklājības ziņā, kurus rada pārkārtošanās 
uz ekonomiku, kas ir pilnībā balstīta uz 
atjaunojamiem energoresursiem, lielā 
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saistībā ar tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās;

mērā resursefektīva un energoefektīva un 
klimatneitrāla, nosakot iespējamo skarto 
darbvietu skaitu un darbvietu zudumu, kā 
arī iespējamo darbvietu radīšanu, 
attīstības vajadzības un mērķus, kas 
jāsasniedz līdz 2030. gadam saistībā ar 
tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārveidošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās;

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālo, 
ekonomisko un vidisko ietekmi, kas rodas, 
pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
ekonomiku;

d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālās, 
ekonomiskās un vidiskās problēmas un 
iespējas, kas rodas, pārkārtojoties uz tādu 
ekonomiku, kura ir pilnībā balstīta uz 
atjaunojamiem energoresursiem, lielā 
mērā resursefektīva un energoefektīva, 
aprites un klimatneitrāla, un detalizētu 
plānoto darbību sarakstu;

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) sinerģiju un papildināmību ar citām 
Savienības programmām un Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma pīlāriem, lai 
risinātu apzinātās attīstības vajadzības.

j) sinerģiju un papildināmību ar citām 
Savienības programmām un Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma pīlāriem, un 
attiecīgā gadījumā Modernizācijas fondu, 
lai risinātu apzinātās attīstības vajadzības 
teritorijā, uz kuru attiecas plāns.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] pantu 
iesaista attiecīgos partnerus.

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] pantu 
iesaista attiecīgos partnerus un attiecīgās 
ieinteresētās personas šā panta 1. punktā 
minēto skarto teritoriju ģeogrāfiskajā 
līmenī saskaņā ar augšupēju pieeju.

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni 
atbilst Regulas (ES) [jaunā KNR] [23.] 
pantā minētajām teritoriālajām stratēģijām, 
attiecīgajām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām, nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāram.

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni 
atbilst Regulas (ES) [jaunā KNR] [23.] 
pantā minētajām teritoriālajām stratēģijām, 
attiecīgajām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām, kas, vēlams, nosaka prioritāšu 
un īstenošanas procesu satvaru, 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, Eiropas sociālo tiesību pīlāram un 
pašreizējām reģionālajām un vietējām 
stratēģijām.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 
4. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 
3. punktā un 8. panta 4. punktā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas].

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
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10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 4. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 
3. punktā un 8. panta 4. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 8. panta 4. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 3. panta 3. punktu un 
8. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts 
stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā 
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piešķīrumi, kas izriet no a) punkta 
piemērošanas, tiek koriģēti, lai 
nodrošinātu, ka neviena dalībvalsts 
nesaņem summu, kas pārsniedz 

b) piešķīrumi, kas izriet no a) punkta 
piemērošanas, tiek koriģēti, lai 
nodrošinātu, ka neviena dalībvalsts 
nesaņem summu, kas pārsniedz 20 % no 
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2 miljardus EUR. Summas, kas pārsniedz 
2 miljardus EUR par dalībvalsti, tiek 
pārdalītas proporcionāli visu citu 
dalībvalstu piešķīrumiem. Dalībvalstu 
daļas attiecīgi tiek pārrēķinātas;

TPF piešķīrumu kopsummas. Summas, 
kas pārsniedz 20 % robežvērtību, tiek 
pārdalītas proporcionāli visu citu 
dalībvalstu piešķīrumiem. Dalībvalstu 
daļas attiecīgi tiek pārrēķinātas;

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) divas trešdaļas no dalībvalsts 
piešķīruma ir atkarīgas no tā, vai 
dalībvalsts atbalsta ES mērķi līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti un 
ir uzņēmusies attiecīgas saistības. Minēto 
summu iekļauj rezervē, līdz attiecīgā 
dalībvalsts uzņemas šādas saistības. Šādā 
gadījumā prioritāra piekļuve 
finansējumam ir attiecīgās dalībvalsts 
reģioniem, kas atbalsta ES mērķi līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti un 
ir uzņēmušies attiecīgas saistības.
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24.6.2020

EKONOMIKAS UN MONETĀRĀS KOMITEJAS ATZINUMS

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Henrike Hahn

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu, kas paredz globālo 
temperatūras kāpumu iegrožot līdz 1,5°C 
salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni, Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, koncentrējot 
Savienības finansējumu uz videi 
draudzīgiem (zaļiem) un sociāliem 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
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ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskos, sociālos, enerģētiskās 
ilgtspējas, enerģētiskās drošības, enerģijas 
ekonomiskās pieejamības un reģionālos 
izaicinājumus un iespējas, kas saistīti ar 
pāreju vēlākais līdz 2050. gadam uz 
ilgtspējīgu, klimatneitrālu, klimatnoturīgu, 
resursefektīvu un pilnīgu aprites 
ekonomiku, kura nerada siltumnīcefekta 
gāzu neto emisijas, un vienlaikus cenšas 
nepieļaut nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku 
veselību un vidi, cita starpā saistībā ar 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos 
un ekosistēmu stāvokļa pasliktināšanos, 
resursu pārmērīgu izmantošanu, gaisa vai 
ķīmisko piesārņojumu un atkritumiem.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 

(2) Pāreja uz ilgtspējīgu, 
klimatneitrālu, klimatnoturīgu, 
resursefektīvu un pilnīgu aprites 
ekonomiku, kas jāpanāk vēlākais līdz 
2050. gadam, ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem, un tam būs 
vajadzīgi jauni ieguldījumi, jo īpaši 
jaunajās un inovatīvajās tehnoloģijās. 
2019. gada 12. decembrī Eiropadome 
apstiprināja Jauno zaļo kursu un mērķi 
līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu 
Savienību saskaņā ar Parīzes nolīguma 
mērķiem. 2020. gada 17. aprīlī Eiropas 
Parlaments papildus uzsvēra, ka Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanas 
politikā būtu jāņem vērā 
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reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Šāda situācija rada ne 
tikai dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

klimatneitralitātes mērķis un ka Eiropas 
ekonomikas atveseļošanai un 
rekonstrukcijai būtu jābalstās uz zaļā 
kursa stratēģiju. Lai gan cīņa pret klimata 
pārmaiņām un vides degradāciju ilgtermiņā 
dos labumu visiem un vidējā termiņā 
nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri pašlaik lielā mērā ir 
atkarīgi no fosilā kurināmā, nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte, vai nozarēm, kas ražo 
produktus, kas nav saderīgi ar 
klimatneitralitātes mērķi. Šāda situācija 
var ne tikai apdraudēt pārkārtošanos 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī radīt pieaugošas 
atšķirības starp reģioniem, kas kaitē 
sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas mērķiem. Būtu jāsniedz 
dalībvalstīm vajadzīgie līdzekļi, lai tās 
sasniegtu Savienības oglekļneitralitātes 
mērķrādītājus un novērstu reģionu 
atpalicību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un sociāli iekļaujošai, kā arī 
ar to jāveicina pienācīgu un kvalitatīvu 
darbvietu radīšana, nabadzības 
izskaušana un Savienības ilgtspējīga 
attīstība, vienlaikus apkarojot bezdarbu, 
sociālo marginalizāciju un ekonomikas 
lejupslīdi visvairāk skartajos reģionos un 
ņemot vērā enerģētiskās ilgtspējas, 
enerģētiskās drošības un cenu 
pieņemamības izaicinājumus. Tāpēc gan 
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Savienībai, gan dalībvalstīm jau no paša 
sākuma ir jāņem vērā tās ekonomiskā, 
vidiskā, sociālā un reģionālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
sekmētu vajadzīgās strukturālās izmaiņas 
un mazinātu nelabvēlīgās sekas uz 
skartajiem darba ņēmējiem un citām 
pārkārtošanās īpaši skartajām 
ieinteresētajām personām. Šajā ziņā liela 
loma būtu jāuzņemas Savienības 
budžetam.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Paredzams, ka līdz 2030. gadam 
pārkārtošanās Savienībā radīs papildu 
1,2 miljonus darbvietu papildus jau 
plānotajiem 12 miljoniem jaunu 
darbvietu. Pēc Komisijas aprēķiniem1a 
tīras enerģijas tehnoloģiju ieviešana ogļu 
ieguves reģionos, kuros vairāk nekā 
200 000 darbvietu ir tieši saistīti ar ogļu 
ieguves nozari, līdz 2030. gadam var radīt 
līdz pat 315 000 darbvietu un līdz 
2050. gadam — vairāk nekā 
460 000 darbvietu. Ogļu ieguves reģioni 
vien var nodrošināt 60 % no prognozētā 
tīras enerģijas tehnoloģiju apjoma, kas ir 
jāievieš, lai panāktu vērienīgos 
oglekļneitralitātes mērķrādītājus. Turklāt 
tīras enerģijas projektu attīstīšanai ogļu 
ieguves reģionos ir priekšrocības, jo ir 
pieejamas infrastruktūras un zeme, jau 
apmācīts personāls ar elektriskajām un 
mehāniskajām zināšanām, kas ir īpaši 
piemērots pieņemšanai darbā 
atjaunojamo energoresursu nozarē, un 
industriālais mantojums.
__________________
1a Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības 
centrs, Tīras enerģijas tehnoloģijas ogļu 
ieguves reģionos: nodarbinātības un 
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izaugsmes iespējas, 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu 
nevajadzētu uzskatīt par atsevišķu 
finansēšanas instrumentu, bet gan tam 
būtu jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, jo 
īpaši ņemot sociālo un sociālekonomisko 
ietekmi un ietekmi uz vidi, ko izjūt darba 
ņēmēji un kopienas, kurus visvairāk 
ietekmē pāreja no tādām nozarēm, kuras 
šobrīd ir atkarīgas no oglēm un ir 
oglekļietilpīgas. Tam būtu jāpalīdz novērst 
sociālās, ekonomiskās un reģionālās 
sekas, ko rada pāreja uz Savienības 
klimatneitralitāti un visu pārējo 
Savienības vides mērķu īstenošana, 
reģionālā līmenī apvienojot Savienības 
budžeta izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem un sniedzot ieguldījumu stabilā 
un ilgtspējīgā ekonomikā, kura nodrošina 
darbvietas, kas spēj sniegt pienācīgu 
dzīves līmeni, un pozitīvi ietekmē 
sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
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Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo 
ietekmi uz nodarbinātību. Tas atspoguļots 
TPF konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā 
pašā līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF būtu jācenšas radīt 
sinerģijas un papildināmība ar pārējiem 
diviem taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma pīlāriem, lai nodrošinātu, ka 
visi trīs pīlāri darbojas vienu un to pašu 
mērķu sasniegšanai, un tam nebūtu 
jāizspiež privātā sektora ieguldījumi, 
kurus sekmēs Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisms. Šim fondam būtu jāatbalsta 
Eiropas zaļā kursa pamatmērķi un jābūt 
saskaņā ar Regulā (ES) .../... [ES 
Taksonomijas regula] noteikto ilgtspējīgu 
darbību regulējumu, lai risinātu klimata 
un vides izaicinājumus, nevienu neatstājot 
novārtā. TPF mērķis ir risināt klimatiskās 
pārkārtošanās izaicinājumus un iespējas, 
sniedzot mērķtiecīgas investīcijas 
skartajos reģionos ar īpašu uzsvaru uz 
ilgtspējīgām ekonomikas darbībām, 
nodrošinot jaunu un inovatīvu ilgtspējīgu 
projektu izmantošanu un atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas, darba 
ņēmējus un vietējās sabiedrības, lai tās 
varētu pielāgot savu rūpniecības un 
ekonomikas struktūru, vienlaikus 
atjaunojot reģionu ilgtermiņa 
konkurētspēju, kā arī palielinot sociālo un 
ekonomisko kohēziju. Saskaņā ar TPF 
konkrēto mērķi TPF atbalstītajām 
darbībām būtu tieši jāpalīdz veicināt un 
atbalstīt pārkārtošanās process, finansējot 
vietējās ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un ļaujot radīt jaunas 
nodarbinātības iespējas, tostarp paredzot 
agrīnas apspriešanās ar visām 
ieinteresētajām pusēm. Tas atspoguļots 
TPF konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā 
pašā līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā. TPF līdzekļu saņēmējiem būtu 
jāievēro Savienības Līgumos paredzētās 
pamatvērtības.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
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6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, Eiropas sociālo tiesību pīlāru 
un Eiropas zaļajā kursā ierosinātajiem 
vērienīgākajiem Savienības mērķiem, TPF 
būtu jāsniedz būtisks ieguldījums 
vispārējos klimata pasākumos. Resursi no 
TPF pašu finansējuma ir papildu līdzekļi, 
kas papildina investīcijas, kas vajadzīgas, 
lai sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 
vismaz 25 % apmērā no Savienības 
budžeta izdevumiem. Šo mērķi palīdzēs 
sasniegt līdzekļi, kurus dalībvalstis ir 
brīvprātīgi pārvietojušas no ERAF un 
ESF+ atbilstoši attīstības vajadzībām, 
kuras reģionālā un vietējā līmenī 
noteiktas nacionālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem vajadzētu būt 
pienācīgiem un būtu jāatbilst tā 
vērienīgajiem mērķiem, kā arī tiem būtu 
jāpapildina kohēzijas politikas ietvaros 
pieejamie resursi, tomēr ar tiem nekādā 
gadījumā nebūtu jāaizstāj šādi 
ieguldījumi un to izveidei nebūtu 
jāsamazina citu fondu līdzekļi vai 
jāparedz obligāti pārvietojumi no citiem 
Savienības fondiem, uz kuriem attiecas 
Regula (ES) .../... [jaunā Kopīgo 
noteikumu regula]. Pamatojoties uz 
Eiropas Investīciju bankas 
pamatnostādnēm, būtu jāatļauj 



RR\1210220LV.docx 81/326 PE648.609v04-00

LV

finansējums līdz 75 % no TPF atbalstītā 
projekta paredzētajām izmaksām, un 
smagas ekonomijas lejupslīdes gadījumā 
šai procentuālajai daļai vajadzētu būt vēl 
lielākai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Fonds būtu jāfinansē ar 
palielinātu 2021.–2027. gada DFS un 
papildu jauniem resursiem, kurus 
piešķirtu, pirms tam veicot ietekmes 
novērtējumu, un kurus varētu iegūt, 
ieviešot jaunus Savienības resursus, 
piemēram, bet ne tikai, nodokļus 
uzņēmumiem, digitālajai jomai, finanšu 
jomai, plastmasai, ogleklim un ienākumus 
no emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas;

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pārkārtošanās uz ilgtspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku ir gan 
izaicinājums, gan iespēja visām 
dalībvalstīm, lai labāk risinātu turpmākās 
krīzes un nodrošinātu ekonomisko un 
sociālo labklājību planētas iespēju 
robežās. Pārkārtošanās būs īpaši grūta 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo, siltumnīcefekta gāzu ziņā 
intensīvām rūpnieciskajām darbībām vai 
tādu produktu ražošanu, kuri nav 
savienojami ar klimatneitralitātes mērķi, 
kas būs pakāpeniski jāizbeidz vai 
jāpielāgo, lai pārkārtotos uz 
klimatneitralitāti, un kurām tam trūkst 
finanšu līdzekļu. Nevienu teritoriju vai 
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iedzīvotāju nevajadzētu atstāt novārtā. 
Tādēļ TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, 
bet šī fonda finanšu līdzekļu sadalījumā 
būtu jāatspoguļo dalībvalstu vajadzības un 
spēja finansēt vajadzīgās investīcijas, lai 
veicinātu, sekmētu un paātrinātu 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti un 
ilgtspējīgu Eiropu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu 
shēmu, Komisijai pēc objektīviem 
kritērijiem būtu jānosaka pieejamo 
piešķīrumu sadalījums pa gadiem katrai 
dalībvalstij atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”.

(9) Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu 
shēmu, Komisijai pēc objektīviem 
kritērijiem būtu jānosaka pieejamo 
piešķīrumu sadalījums pa gadiem katrai 
dalībvalstij atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”. Komisijai 
arī būtu jāpublicē visa attiecīga statistika 
un informācija, lai varētu labāk saprast 
un novērtēt dalībvalstīm paredzēto 
piešķīrumu skalu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības mērķus un 
prioritātes klimata un vides jomā un tām 
vajadzētu būt saskaņotām ar Regulā (ES) 
.../... [ES Taksonomijas regula] noteikto 
Savienības ilgtspējīgo darbību 
regulējumu. Investīciju sarakstā būtu 
jādod priekšroka investīcijām, kas atbalsta 
iedzīvotājus, darba ņēmējus, kopienas un 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā, turklāt kurās 
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cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

pilnībā ņemti vērā visi zaļā kursa, Parīzes 
nolīguma un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra mērķi. Finansētajiem projektiem 
būtu jāveicina pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, 
klimatneitrālu, klimatnoturīgu, 
resursefektīvu un pilnīgu aprites 
ekonomiku, nekaitējot Savienības vides 
mērķiem, un būtu jāatbalsta skarto 
reģionu konkurētspējas atjaunošanas 
mērķis. Sarūkošajās nozarēs, piemēram, 
enerģijas ražošanā, kas pamatojas uz 
fosilo kurināmo, vai šā cietā fosilā 
kurināmā ieguves darbībās, atbalsts būtu 
jāsasaista ar darbības pakāpenisku 
izbeigšanu un attiecīgu nodarbinātības 
līmeņa samazinājumu, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu sadarbību ar visām 
ieinteresētajām personām, lai šādām 
darbībām paredzētu līdzsvarotu, taču 
ambiciozu grafiku. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un vēlākais līdz 2050. gadam sasniedzamo 
ES klimatneitralitāti, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
īstenot un sekmēt pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku un 
šādu ekonomiku veicina.

__________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu 
— visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
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ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

(11) TPF pamatmērķis ir nodrošināt 
ilgtspējīgas nodarbinātības iespējas darba 
ņēmējiem un teritorijām, kuras skar 
klimatiskā pārkārtošanās. Lai aizsargātu 
iedzīvotājus, jo īpaši pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākās personas, 
TPF būtu jāietver arī skarto darba ņēmēju 
un darba meklētāju profesionālā 
apmācība, jaunu prasmju attīstīšana, 
prasmju pilnveide un pārkvalificēšana 
nolūkā palīdzēt viņiem pārkvalificēties un 
pielāgoties jaunām ilgtspējīgas 
nodarbinātības iespējām, kā arī palīdzība 
darba meklēšanā darba meklētājiem un 
viņu aktīva iekļaušana darba tirgū, ņemot 
vērā nepieciešamību nodrošināt visiem 
vienlīdzīgas iespējas un panākt nozarēs 
dzimumu līdzsvaru.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Covid-19 pandēmija un tās radītās 
sekas uz veselības un ekonomikas jomu ir 
ietekmējušas Savienību un Komisijas 
prioritātes. Covid-19 krīze ir arī atklājusi 
ekosistēmu un mūsu ekonomikas 
savstarpējo atkarību, kā arī Savienības 
ekonomikas sistēmas lielo atkarību no 
garām piegādes ķēdēm. Tas ir 
pastiprinājis TPF nozīmi un 
nepieciešamību piešķirt pienācīgus 
resursus izaicinājumu pārvarēšanai, lai 
panāktu pārkārtošanos uz ilgtspējīgu un 
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pilnīgu aprites ekonomiku un stiprinātu 
Savienības ekonomiku noturību, jo īpaši 
vissmagāk skartajos reģionos. Ar TPF un 
kohēzijas fondu piešķīrumiem nebūtu 
jāpalielina atšķirības starp dalībvalstīm, jo 
īpaši pēc Covid-19 krīzes. Komisijas 
grozītajā priekšlikumā par TPF ir 
ierosināts Taisnīgas pārkārtošanās fonda 
apjomu palielināt līdz vairāk nekā 
40 miljardiem EUR.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, lai TPF finansēto prioritāšu 
īstenošanā tiktu sekmēta sieviešu un 
vīriešu vienlīdzības ievērošana un 
veicināšana saskaņā ar LESD 8. pantu. 
Visos darbības programmu aspektos un 
sagatavošanas, uzraudzības, īstenošanas 
un novērtēšanas posmos savlaicīgi un 
saskaņoti būtu jāņem vērā dzimumu 
līdztiesības mērķi un sieviešu ekonomiskā 
neatkarība.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju un 
pārkārtošanu, TPF būtu jāsniedz atbalsts 
ilgtspējīgās un ienesīgās investīcijās, 
koncentrējoties uz MVU, 
mikrouzņēmumiem un mikrouzņēmējiem, 
sociālajiem uzņēmumiem un 
kooperatīviem, lai tiem palīdzētu 
pārorientēt uzņēmējdarbību un radīt 
jaunas iespējas. Ar ienesīgām investīcijām 
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ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

būtu jāsaprot investīcijas uzņēmumu 
pamatkapitālā vai nemateriālos aktīvos, lai 
ražotu preces un sniegtu pakalpojumus, 
tādējādi veicinot pamatkapitāla veidošanu, 
darbības izvēršanu un ilgtspējīgu 
nodarbinātību. Ar ilgtspējīgām 
investīcijām būtu jāsaprot investīcijas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2019/2088 13a2. panta 17. punkta 
nozīmē. Attiecībā uz uzņēmumiem, kas 
nav MVU, ilgtspējīgas un ienesīgas 
investīcijas būtu jāatbalsta tikai tad, ja tās 
ir vajadzīgas, lai mazinātu pārkārtošanās 
rezultātā zaudēto darbvietu skaitu, radot 
vai aizsargājot ievērojamu skaitu darbvietu, 
un ja tās neizraisa pārvietošanu vai nerodas 
pārvietošanas rezultātā. Būtu jāievieš 
ilgtspējas pārbaudes mehānisms, lai 
noteiktu, vai tās nerada kaitīgu ietekmi uz 
vidi, klimatu vai sociālo jomu. Investīcijas 
esošajos rūpniecības objektos, tostarp tajos, 
uz kuriem attiecas Savienības emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma, būtu jāatļauj, 
ja tie veicina pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. 
gadam un ir ievērojami zemāki par 
attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas noteiktas 
bezmaksas kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK14, un ja to rezultātā tiek 
aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti un nepieļautu 
uzņēmumu konkurences kropļojumus, 
atbalstam uzņēmumiem būtu jāatbilst 
Savienības valsts atbalsta noteikumiem, kā 
noteikts LESD 107. un 108. pantā, un jo 
īpaši atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras 
veic uzņēmumi, kas nav MVU, būtu 
jāpiešķir tikai uzņēmumiem, kuri atrodas 
apgabalos, kas noteikti kā atbalstāmi 
apgabali LESD 107. panta 3. punkta a) un 
c) apakšpunkta nolūkā. TPF būtu jātiecas 
atbalstīt tikai tādas ar klimatisko 
pārkārtošanos saistītas investīcijas, kas ir 
dzīvotspējīgas vidējā termiņā un 
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ilgtermiņā un rada pievienoto vērtību 
attiecīgajai teritorijai. Komisijai un 
dalībvalstīm būtu pastāvīgi jāuzrauga ar 
TPF veicināto investīciju dzīvotspēja.

__________________ __________________
13a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. 
novembris) par informācijas atklāšanu, 
kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu 
pakalpojumu nozarē (OV L 317, 
9.12.2019., 1. lpp.). 

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a)  Lai nodrošinātu, ka fondu 
neizmanto, lai segtu vides kaitējuma 
likvidēšanas izmaksas, kas ir uzņēmuma 
atbildība vides jomā, atbalstu investīcijām, 
kas ir saistītas ar teritoriju atjaunošanu, 
pārprofilēšanu un teritoriju piesārņojuma 
likvidēšanu, kā arī zemes un ekosistēmu 
atjaunošanu, būtu jāatļauj tikai tad, ja 
nevienu uzņēmumu nevar saukt pie 
juridiskas atbildības, lai finansētu minētās 
darbības, saskaņā ar LESD 191. pantā 
noteikto principu “piesārņotājs maksā”.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību un saskaņotību 
atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, vajadzētu 
būt iespējai sagatavot atsevišķu TPF 
programmu vai plānot TPF resursus vienā 
vai vairākās īpašās prioritātēs programmā, 
ko atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds 
Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. Saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a pantu 
TPF resursus var palielināt brīvprātīgi ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam. TPF būtu jāsāk darboties 
pēc iespējas ātrāk, lai atbalstītu pārejas 
reģionus, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 
krīzi. Šajā nolūkā Komisijai būtu 
jānodrošina, lai attiecīgie administratīvie 
procesi noritētu bez aizķeršanās.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
izmērāmam un atkarīgam no tā, vai 
konkrētajā teritorijā tiek efektīvi īstenots 
pārkārtošanās process, pamatojoties uz 
mērķrādītājiem, izlaides un rezultātu 
rādītājiem un efektīvu uzraudzību, lai 
panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm kopā ar attiecīgajām 
vietējām un reģionālām iestādēm, ciešā 
vietēja un reģionāla līmeņa sadarbībā ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem, ekspertiem, 
mācību un pētniecības iestādēm, darba 



RR\1210220LV.docx 89/326 PE648.609v04-00

LV

daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

devējiem, tostarp skarto nozaru darba 
devējiem, darba ņēmēju grupām un 
kopienā balstītām organizācijām un citām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kas būtu saskaņā ar nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem. Šajā 
nolūkā Komisijai būtu jāizveido Taisnīgas 
pārkārtošanās platforma, kas balstītos uz 
pašreizējo platformu ogļu ieguves 
reģioniem pārejas posmā, lai dotu iespēju 
divpusējai un daudzpusējai pieredzes 
apmaiņai par gūto pieredzi un paraugpraksi 
visās skartajās nozarēs. Lai nodrošinātu 
efektīvu un iekļaujošu taisnīgas 
pārkārtošanās stratēģiju, visas 
ieinteresētās personas un partneri būtu 
pilnībā jāiesaista visos TPF programmu 
sagatavošanas, izstrādes, īstenošanas un 
novērtēšanas posmos un viņiem ir 
jānodrošina labvēlīgākie apstākļi efektīvai 
dalībai finansēto projektu un darbību 
atlasē un īstenošanā. 

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka 
vissmagāk skartās teritorijas, kur būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai vēlākais 
līdz 2050. gadam sasniegtu klimatneitrālu 
ekonomiku, jo īpaši attiecībā uz tādu 
objektu pārveidošanu vai slēgšanu, kuros 
izmanto fosilo kurināmo vai citas darbības 
ar augstu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāti vai ražo produktus, ko ietekmē 
pārkārtošanās, vienlaikus aizsargājot 
skartos darba ņēmējus un paplašinot 
skartajās teritorijās pieejamās 
nodarbinātības iespējas, lai nepieļautu 
sociālo atstumtību. Minētajām teritorijām 
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pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības, vajadzības un iespējas 
un jānosaka nepieciešamo darbību veidi 
tādā veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa, Parīzes 
nolīguma un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra mērķiem. TPF finansiāls atbalsts 
būtu jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst 
pārkārtošanās plāniem un neizraisa 
bloķējošu efektu vai balasta aktīvu 
veidošanos. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku 
vēlākais līdz 2050. gadam, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības un nodarbinātības 
līmeņiem un vismazāk attīstīto teritoriju 
atpalicība, kā arī dalībvalstu un teritoriju 
finanšu resursu ierobežojumi un, no otras 
puses, vajadzība pēc saskaņotas 
īstenošanas sistēmas, kas aptvertu vairākus 
Savienības fondus saskaņā ar dalīto 
pārvaldību. Tā kā minētos mērķus var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. 
pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
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sasniegšanai, paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu iedzīvotājiem, ekonomiskajām 
darbībām un teritorijām, kas Savienības 
pārejā uz taisnīgu, ilgtspējīgu, 
klimatneitrālu, klimatnoturīgu, 
resursefektīvu un pilnīgu aprites 
ekonomiku, kura jāsasniedz vēlākais līdz 
2050. gadam1a, saskaras ar enerģētiskās 
ilgtspējas, enerģētiskās drošības un 
enerģētikas ekonomiskās pieejamības 
izaicinājumiem. Ar TPF atbalsta šo 
teritoriju ilgtermiņa konkurētspēju un 
sociālo un reģionālo kohēziju.
____________
1a Katru reizi, kad tekstā minēta frāze 
“līdz 2050. gadam”, pirms tās vienmēr ir 
jānorāda “vēlākais”.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tajā ir noteikts TPF konkrētais 
mērķis, tā ģeogrāfiskais tvērums un resursi, 
fonda atbalsta darbības joma attiecībā uz 
mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei”, kas minēts Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [4. panta 2. punkta a) 
apakšpunktā], kā arī īpaši noteikumi par 
plānojumu un pārraudzībai 
nepieciešamajiem rādītājiem.

2. Tajā ir noteikts TPF konkrētais 
mērķis, tā ģeogrāfiskais tvērums un resursi, 
fonda atbalsta darbības joma attiecībā uz 
mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei”, kas minēts Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [4. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā], kā arī īpaši noteikumi par 
plānojumu, pārredzamības kritērijiem un 
pārraudzībai nepieciešamajiem ilgtspējas 
rādītājiem.



PE648.609v04-00 92/326 RR\1210220LV.docx

LV

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulā (ES) [jaunā KNR] 
[4. panta 1. punkta] izklāstītajiem politikas 
mērķiem TPF palīdz sasniegt vienoto 
konkrēto mērķi “dot reģioniem, 
pašvaldībām, ekonomikas dalībniekiem, 
darbiniekiem un iedzīvotājiem iespēju 
risināt sociālās, ekonomiskās, reģionālās 
un vidiskās sekas, ko rada pāreja uz 
ilgtspējīgu klimatneitrālu ekonomiku” 
kopā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
mērķiem, ANO IAM un Parīzes nolīguma 
mērķiem.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs.

1. Saskaņā ar 1. un 2. pantu TPF 
atbalsta taisnīgu pārkārtošanos visiem un 
mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un 
ilgtspējīgai izaugsmei” visās dalībvalstīs, 
tostarp jo īpaši reģionos, kas ir sevišķi 
atkarīgi no ogļu un lignīta ieguves un 
sadedzināšanas. 

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 

TPF jaunie resursi atbilstīgi mērķim 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
kas pieejami budžeta saistībām 
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līdz 2027. gadam, ir 7,5 miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā 
gadījumā var palielināt ar papildu 
resursiem, kas piešķirti Savienības budžetā, 
un ar citiem resursiem saskaņā ar 
piemērojamo pamataktu.

laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, ir 
vismaz 40 miljardi EUR 2018. gada cenās. 
Šos resursus nekādā gadījumā nepārvieto 
no fondiem, uz kuriem attiecas Regula 
(ES) .../... [jaunā KNR], jo īpaši tādiem 
fondiem kā Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds 
(ESF +) vai Eiropas Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai (ELFLA). TPF pēc 
iespējas palielina ar papildu pašu 
resursiem, kas piešķirti Savienības budžetā, 
tostarp iespējamām jaunām nodevām, un 
ar citiem resursiem saskaņā ar 
piemērojamo pamataktu, pirms minētā 
fonda palielināšanas veicot ietekmes 
novērtējumu.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai plānotu un pēc tam iekļautu vispārējā 
Savienības budžetā pirmajā daļā minēto 
summu, to indeksē ar 2 % gadā.

Lai plānotu un pēc tam iekļautu vispārējā 
Savienības budžetā pirmajā daļā minēto 
summu, to ik gadu indeksē atbilstīgi 
Savienības inflācijas līmenim.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem lēmumu ar 
īstenošanas aktu, kurā saskaņā ar I 
pielikumā izklāstīto metodiku nosaka 
resursu, tostarp visu 2. punktā minēto 
papildu resursu, gada sadalījumu pa 
dalībvalstīm.

3. Komisija pieņem lēmumu ar 
deleģēto aktu, kurā saskaņā ar I pielikumā 
izklāstīto metodiku nosaka resursu, tostarp 
visu 2. punktā minēto papildu resursu, gada 
sadalījumu pa dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 29
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta tikai tādas darbības, 
kas ir tieši saistītas ar 2. pantā noteikto TPF 
konkrēto mērķi un kas veicina saskaņā ar 
7. pantu izstrādāto taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālo plānu īstenošanu.

1. TPF atbalsta tikai tādas darbības, 
kas ir tieši saistītas ar 2. pantā noteikto TPF 
konkrēto mērķi un kas veicina saskaņā ar 
7. pantu izstrādāto taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālo plānu īstenošanu. TPF līdzekļu 
saņēmēji ievēro Savienības Līgumos 
paredzētās pamatvērtības.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ienesīgas investīcijas MVU, tostarp 
jaunuzņēmumos, kas veicina ekonomikas 
diversifikāciju un pārkārtošanu;

a) ienesīgas un ilgtspējīgas 
investīcijas MVU, tostarp jaunuzņēmumos, 
augošos uzņēmumos, mikrouzņēmumos 
un mikrouzņēmējos, sociālajos 
uzņēmumos, reģionālos un vietējos 
publiskos uzņēmumos un kooperatīvos;

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) investīcijas jaunu uzņēmumu 
izveidē, tostarp izmantojot uzņēmumu 
inkubatorus un konsultāciju pakalpojumus;

b) investīcijas jaunu uzņēmumu 
izveidē un esošo uzņēmumu 
paplašināšanā, tostarp tādu uzņēmumu 
izveidē un paplašināšanā, kas 
koncentrējas uz energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu veicināšanu, 
vai izmantojot vietējos un reģionālos 
uzņēmumu inkubatorus, sadarbības 
centrus un konsultāciju pakalpojumus, kas 
ir būtiski klimatiskās pārkārtošanās jomā;
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Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās un progresīvu 
tehnoloģiju nodošanas veicināšanā;

c) ilgtspējīgas investīcijas pētniecības 
un inovācijas darbībās, tostarp ar 
universitāšu un pētniecības centru 
starpniecību, un progresīvu laišanai tirgū 
gatavu tehnoloģiju nodošanas un 
pielāgošanas veicināšanā;

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) investīcijas cenu ziņā pieņemamas 
tīras enerģijas tehnoloģiju un 
infrastruktūru izstrādē, siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanā, 
energoefektivitātē un atjaunojamos 
energoresursos;

d) investīcijas cenu ziņā pieņemamas 
un ilgtspējīgas enerģijas tehnoloģiju un 
sociālo infrastruktūru izstrādē, investīcijas 
enerģētiskās nabadzības un gaisa 
piesārņojuma mazināšanā, investīcijas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšanā 
(tostarp investīcijas ilgtspējīgā mobilitātē 
un transporta nozares dekarbonizācijā), 
energoefektivitātē (tostarp ēku 
dekarbonizācijā) un atjaunojamos 
energoresursos (tostarp investīcijas 
centralizētās siltumapgādes sistēmās un 
uzglabāšanas tehnoloģijās), tādos 
energotīklos kā viedie tīkli un supertīkli 
un investīcijas pārrobežu elektrotīklu 
starpsavienojumos;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – e punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā;

e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā, jo īpaši attālos 
reģionos un lauku apvidos;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) investīcijas cenas ziņā 
pieņemamas tīras un viedas mobilitātes 
tehnoloģiju un infrastruktūras izvēršanā, 
tostarp investīcijas dzelzceļa 
savienojamībā, kas palīdz samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un dažādot 
mobilitātes risinājumus;

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, zemes 
atjaunošanā un pārprofilēšanas projektos;

f) investīcijas teritoriju, degradēto 
teritoriju un objektu atjaunošanā, 
pārprofilēšanā un teritoriju piesārņojuma 
likvidēšanā, zemes un ekosistēmu 
atjaunošanā, arī oglekļa dioksīda 
piesaistīšanas nolūkā, un pārprofilēšanas 
projektos, izņemot preventīvas un 
korektīvas darbības, ko paredz Savienības 
un valstu tiesību akti par atbildību par 
videi nodarīto kaitējumu, saskaņā ar 
LESD 191. pantā noteikto principu 
“piesārņotājs maksā”;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – g punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) investīcijas aprites ekonomikas 
veicināšanā, tostarp, izmantojot atkritumu 
rašanās novēršanu, samazināšanu, 
resursu efektīvu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu, remontu un reciklēšanu;

g) investīcijas bioloģiskās 
daudzveidības un dabisko dzīvotņu 
saglabāšanā, aizsardzībā un atjaunošanā, 
tostarp ar investīcijām pārejas reģionu 
ekotūrismā;

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) darba ņēmēju prasmju pilnveidi un 
pārkvalificēšanu;

h) darba ņēmēju un darba meklētāju 
profesionālo apmācību, prasmju pilnveidi, 
jaunu prasmju attīstīšanu un 
pārkvalificēšanu, tostarp konsultācijas, 
koncentrējoties uz dzimumu līdztiesību, 
lai nodrošinātu, ka viņi saņem ilgtermiņa 
un kvalitatīvas nodarbinātības iespējas vai 
nu uz nākotni orientētās nozarēs, kas tieši 
veicina ilgtspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku, vai arī aprūpes ekonomikas 
un būtiskās publiskā sektora nozarēs;

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) darba meklētāju aktīvu iekļaušanu; j) darba meklētāju aktīvu iekļaušanu, 
īpašu uzmanību pievēršot dzimumu 
līdztiesībai;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ja punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) jebkādas citas īpašas darbības, par 
kurām attiecīgajā teritorijā vienojušās 
attiecīgās vietējās un reģionālās iestādes, 
dalībvalsts un Komisija, kuras atbilst 
vietējās attīstības stratēģijām un kuras 
veicina pārkārtošanos uz oglekļneitrālu 
Savienības ekonomiku vēlākais līdz 
2050. gadam;

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) tehnisko palīdzību. k) tehnisko palīdzību un konsultāciju 
pakalpojumus, tostarp investīciju atbalsta 
un pamatojuma dokumentu un analīzes 
sagatavošanai un vietēja un valsts līmeņa 
inkubatoriem un projektu laboratorijām, 
kuri apvieno finansētājus un projektu 
virzītājus.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 107. 
panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu, TPF 
var atbalstīt ienesīgas investīcijas 
uzņēmumos, kas nav MVU, ar nosacījumu, 
ka šāds investīcijas ir apstiprinātas kā 
daļa no taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna, pamatojoties uz 7. panta 
2. punkta h) apakšpunktā prasīto 
informāciju. Šādas investīcijas ir 
atbilstīgas tikai tad, ja tās vajadzīgas 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna 

Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu 
un ievērojot LESD 107. un 108. pantā 
noteiktos Savienības valsts atbalsta 
noteikumus, TPF var atbalstīt ienesīgas 
investīcijas uzņēmumos, kas nav MVU, ar 
nosacījumu, ka:
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īstenošanai.
i) šādām investīcijām veic ilgtspējas 
pārbaudi, lai noteiktu, vai tās nerada 
kaitīgu ietekmi uz vidi, klimatu vai sociālo 
jomu. Šajā nolūkā uzņēmumi sniedz 
uzticamu informāciju, pamatojoties uz 
veidnēm, kuras jāizstrādā Komisijai;
ii) šīs investīcijas pārejas reģioni ir 
atzinuši pār izšķiroši svarīgām, un tās ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta h) un 
i) apakšpunktā prasīto informāciju un ja 
tās ir vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF var atbalstīt arī investīcijas, kuru 
mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikumā uzskaitītās darbības, ar 
nosacījumu, ka šādas investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta i) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

TPF var atbalstīt arī investīcijas, kuru 
mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikumā uzskaitītās darbības, ar 
nosacījumu, ka šādas investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta 
i) apakšpunktā prasīto informāciju, un ka 
tās atbilst pārējiem nosacījumiem, kas 
izklāstīti šā punkta otrajā daļā. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a TPF tiecas atbalstīt tādas ar 
ekoloģisko pārkārtošanos saistītas 
investīcijas, kas ir dzīvotspējīgas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā. Komisija un 
attiecīgā dalībvalsts pastāvīgi uzrauga 
investīciju dzīvotspēju, pamatojoties uz 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajiem 
plāniem, kas izstrādāti saskaņā ar 
7. pantu.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu vai celtniecību;

a) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu, uzturēšanu vai celtniecību, 
kā arī kodolatkritumu apsaimniekošanu 
vai uzglabāšanu;

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kuru definīcija sniegta Komisijas Regulas 
(ES) Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā16;

c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kas definēti Komisijas Regulas (ES) 
Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā16, ar 
nosacījumu, ka šie uzņēmumi nav 
dzīvotspējīgi vidējā termiņā un ilgtermiņā, 
neskarot uzņēmumus, kas var gūt labumu 
no tā, ka var tikt piemērotas 
pamatnostādnes par valsts atbalstu 
grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu 
glābšanai un pārstrukturēšanai un 
Komisijas pagaidu shēma valsts atbalsta 
pasākumiem, kuru mērķis ir atbalstīt 
ekonomiku Covid-19 uzliesmojuma laikā, 
ja šo shēmu pagarinās arī uz laikposmu 
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pēc 2020. gada;

__________________ __________________
16 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

16 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 
uzglabāšanu vai sadedzināšanu;

d) investīcijas, kas tieši vai netieši 
saistītas ar fosilā kurināmā ražošanu, 
pārstrādi, izplatīšanu, uzglabāšanu, 
transportēšanu, pārvadi vai 
sadedzināšanu, izņemot ar tīro ūdeņradi, 
biogāzi un biometānu savietojamas 
investīcijas, ilgtspējīgas pieejamības 
robežās reģionos, kas ir sevišķi atkarīgi no 
ogļu un lignīta ieguves un 
sadedzināšanas, ar nosacījumu, ka šīs 
investīcijas:
i) sniedz ieguldījumu Savienības 
2050. gada klimatneitralitātes 
mērķrādītāja sasniegšanā, paātrinot ogļu, 
lignīta, kūdras vai degslānekļa 
aizvietošanu, neierobežojot atjaunojamo 
energoresursu izvēršanu;
ii) dalībvalsts kompetentā iestāde tās 
ir pienācīgi pamatojusi savā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā; un
iii) atbilst Savienības tiesību aktiem, 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, energoefektivitātes principam un 
ir pārejas pasākums;

Grozījums Nr. 48

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

e) investīcijas platjoslas 
infrastruktūrā teritorijās, kurās ir vismaz 
divi līdzvērtīgas kategorijas platjoslas tīkli.

e) izmaksas, kas ir saistītas ar 
preventīvām un korektīvām darbībām 
attiecībā uz videi nodarīto kaitējumu, kas 
ietilpst minēto kaitējumu radošā 
uzņēmuma vides atbildības jomā, tostarp 
teritoriju attīrīšanu, teritoriju 
piesārņojuma likvidēšanu un teritoriju 
atjaunošanu, saskaņā ar LESD 
191. pantā noteikto principu “piesārņotājs 
maksā”;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) jebkāda veida patēriņa izdevumus;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – eb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) to uzņēmumu investīcijas, kas 
reģistrēti valstīs, kuras iekļautas ES 
sarakstā ar jurisdikcijām, kas nodokļu 
nolūkā nesadarbojas;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ec punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) darbības vai investīcijas, attiecībā 
uz kurām pastāv lielāks risks, ka tās 
nebūs dzīvotspējīgas un pēc to sākotnējās 
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izvēršanas būs atkarīgas no subsīdijām;

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ed punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ed) citas investīcijas, kas nav saderīgas 
ar klimatneitralitātes mērķi vai kas izraisa 
iesīksti;

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursus plāno to reģionu kategorijām, 
kuros atrodas attiecīgās teritorijas, 
pamatojoties uz taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem, kas izstrādāti 
saskaņā ar 7. pantu un kurus Komisija 
apstiprinājusi kā daļu no programmas vai 
programmas grozījuma. Plānotie resursi 
izteikti vienas vai vairāku īpašu 
programmu vai vienas vai vairāku 
programmas prioritāšu veidā.

TPF resursus plāno to reģionu kategorijām, 
kuros atrodas attiecīgās teritorijas vai tiek 
veiktas attiecīgās saimnieciskās darbības, 
pamatojoties uz taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem, kas izstrādāti 
saskaņā ar 7. pantu un kurus Komisija 
apstiprinājusi kā daļu no programmas vai 
programmas grozījuma. Plānotie resursi 
izteikti vienas vai vairāku īpašu 
programmu vai vienas vai vairāku 
programmas prioritāšu veidā.

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļauts to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļautā to teritoriju vai 
saimniecisko darbību noteikšana, kurām ir 
vajadzīga papildu palīdzība pārkārtošanās 
procesa sasniegšanai, ir pienācīgi 
pamatota, un attiecīgais taisnīgas 
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dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam.

pārkārtošanās teritoriālais plāns atbilst 
attiecīgās dalībvalsts nacionālajam 
enerģētikas un klimata plānam un 
pasākumiem Savienības klimata mērķu 
sasniegšanai līdz 2030. gadam.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
resursus, kas pārvietoti saskaņā ar Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [21.a pantu]. Kopējie 
ERAF un ESF+ resursi, kas pārvietoti uz 
TPF prioritāti, ir vismaz pusotru reizi 
lielāki par atbalsta summu, kas no TPF 
piešķirta šai prioritātei, bet tie 
nepārsniedz šo summu trīs reizes.

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
resursus, kas var būt brīvprātīgi pārvietoti 
saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
[21.a pantu].

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalsttiesīgi projekti, ko finansē 
no Taisnīgas pārkārtošanās fonda un kas 
veicina 2. pantā noteiktā konkrētā mērķa 
sasniegšanu, var saņemt atlīdzinājumu 
līdz pat 75 % apmērā no attiecīgajām 
izmaksām, un smagas ekonomijas 
lejupslīdes gadījumā šī procentuālā daļa 
var būt vēl lielāka.

Grozījums Nr. 57

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

1. Dalībvalstis kopā ar skarto 
teritoriju attiecīgajām iestādēm sagatavo 
vienu vai vairākus taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālos plānus, kas attiecas uz vienu vai 
vairākām statistiski teritoriālo vienību 
kopējās klasifikācijas 3. līmenim ("NUTS 
3. līmeņa reģioni"), kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1059/2003, kas grozīta ar Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 868/201417, atbilstošu 
skarto teritoriju vai tās daļu saskaņā ar II 
pielikumā paredzēto veidni. Šīm ir jābūt 
teritorijām, kuras skartas vissmagāk, 
pamatojoties uz ekonomisko un sociālo 
ietekmi, ko rada pārkārtošanās, jo īpaši 
attiecībā uz paredzamo darbvietu zudumu 
fosilā kurināmā ražošanas nozarē un to 
rūpniecisko objektu ražošanas procesu 
pārveidošanu, kuros ir visaugstākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.

1. Katrā dalībvalstī kompetentās 
iestādes kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām reģionālajām un vietējām 
iestādēm, pilnībā sadarbojoties ar visām 
šā panta 3. punktā minētajām 
ieinteresētajām personām un vajadzības 
gadījumā izmantojot EIB palīdzību, lai 
nodrošinātu papildināmību ar pārējiem 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, sagatavo vienu vai vairākus 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos plānus, 
kas attiecas uz vienu vai vairākām 
statistiski teritoriālo vienību kopējās 
klasifikācijas 3. līmenim (“NUTS 3. 
līmeņa reģioni”), kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1059/2003, kas grozīta ar Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 868/201417, atbilstošu 
skarto teritoriju vai tās daļu saskaņā ar II 
pielikumā paredzēto veidni. Šīm ir jābūt 
teritorijām, kurām ir vajadzīgs papildu 
atbalsts, lai sasniegtu ekonomisko, 
sociālo, enerģētisko un vidisko 
pārkārtošanos, jo īpaši attiecībā uz 
paredzamo darbvietu zudumu fosilā 
kurināmā ražošanas un izmantošanas 
nozarē un to rūpniecisko objektu ražošanas 
procesu pārveidošanas vajadzībām, kuros 
ir visaugstākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte.

__________________ __________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a TPF atbalsts ad hoc kārtā būtu 
jāsniedz reģioniem, kuri saskaras ar 
neparedzētu uzņēmējdarbības krīzi, ko 
izraisījuši pasākumi klimata pārmaiņu 
risināšanai, lai būtu iespējams pienācīgi 
reaģēt uz krīzes situācijām, kas var rasties 
pārkārtošanās saistībā, jo īpaši izmantojot 
darba tirgus politikas pasākumus 
pārkvalifikācijas un atlaišanas 
mazināšanas jomā. Tas vajadzīgs, lai 
nodrošinātu, ka reģioni var saņemt 
atbalstu, pat ja tie nav iepriekš norādīti kā 
skarti reģioni.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aprakstu par valsts līmeņa 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku, tostarp galveno pārkārtošanās 
pasākumu hronoloģisku pārskatu, kas 
atbilst nacionālā enerģētikas un klimata 
plāna (NEKP) visjaunākajai redakcijai;

a) aprakstu par valsts, reģionālā un 
vietējā līmeņa pārkārtošanos uz ilgtspējīgu, 
klimatneitrālu, klimatnoturīgu, 
resursefektīvu un pilnīgu aprites 
ekonomiku vēlākais līdz 2050. gadam, 
tostarp skaidru grafiku, pēc kura 
attiecīgajās teritorijās pakāpeniski izbeigt 
fosilā kurināmā izmantošanu vai likvidēt 
nozares, kurās ir vislielākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
un galvenos pārkārtošanās pasākumus, 
kas atbilst nacionālā enerģētikas un klimata 
plāna (NEKP) visjaunākajai redakcijai un 
Regulai (ES) .../... [jaunais Eiropas 
Klimata akts];

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojumu teritoriju noteikšanai 
par teritorijām, kuras vissmagāk skar a) 
apakšpunktā minētais pārkārtošanās 
process un kurām saskaņā ar 1. punktu 
jāsniedz TPF atbalsts;

b) pamatojumu teritoriju, 
saimniecisko darbību vai iedzīvotāju 
noteikšanai par tādiem, kuriem ir 
vajadzīgs papildu atbalsts, lai īstenotu a) 
apakšpunktā minēto pārkārtošanās 
procesu, un kuriem saskaņā ar 1. punktu 
jāsniedz TPF atbalsts;

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko 
un vidisko ietekmi, ko rada pārkārtošanās 
uz klimatneitrālu ekonomiku, nosakot 
iespējamo skarto darbvietu skaitu un 
darbvietu zudumu, attīstības vajadzības un 
mērķus, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam 
saistībā ar tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās;

c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir teritorijās, kurām ir 
vajadzīgs papildu atbalsts pārkārtošanās 
jomā, tostarp par sociālo, ekonomisko, 
vidisko un ar dzimumaspektu saistīto 
ietekmi, ko rada pārkārtošanās uz 
ilgtspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku, 
vienlaikus ņemot vērā Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra un ANO Programmas 
2030. gadam mērķus; šajā novērtējumā 
arī nosaka iespējamo skarto darbvietu 
skaitu un darbvietu zudumu, attīstības 
vajadzības un mērķus, kas jāsasniedz līdz 
2030. gadam saistībā ar tādu darbību, kurās 
ir augsta siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte, vai citu pārkārtošanās uz 
Savienības klimatneitralitāti ietekmētu 
darbību pārveidi vai izbeigšanu šajās 
teritorijās vai citu strukturālo 
sociālekonomisko pārveidi, kas ir 
vajadzīga, lai īstenotu pārkārtošanās 
mērķus;

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālo, 
ekonomisko un vidisko ietekmi, kas rodas, 
pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
ekonomiku;

d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālo, 
ekonomisko, demogrāfisko, vidisko, 
enerģētiskās neatkarības un ar 
dzimumaspektu saistīto ietekmi, kas rodas, 
pārkārtojoties uz ilgtspējīgu, klimatneitrālu 
un konkurētspējīgu ekonomiku līdz 
2050. gadam;

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) novērtējumu par tā saskaņotību ar 
citām valsts, reģionālām vai teritoriālām 
stratēģijām un plāniem;

e) novērtējumu par tā saskaņotību ar 
citām attiecīgām Savienības, valsts, 
reģionālām vai teritoriālām saistībām, 
stratēģijām un plāniem;

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pārvaldības mehānismu aprakstu, 
kas aptver partnerattiecību veidošanas 
kārtību, plānotos pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumus un atbildīgās 
struktūras;

f) pārvaldības mehānismu aprakstu, 
kas aptver partnerattiecību veidošanas 
kārtību, to, kā tiks īstenoti efektīvi 
pārraudzības un izvērtēšanas pasākumi, un 
atbildīgās pārvaldības struktūras, kas 
uzrauga plānu;

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) šā panta 3. punktā minēto attiecīgo 
ieinteresēto personu sarakstu un aprakstu 
par to, kā attiecīgajā teritorijā notiks 
apspriešanās ar šīm ieinteresētajām 
personām;

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) aprakstu par paredzēto darbību 
veidiem un to paredzamo devumu 
pārkārtošanās ietekmes mazināšanā;

g) aprakstu par paredzēto darbību 
veidiem un to paredzamo devumu 
pārkārtošanās ietekmes mazināšanā un 
pārkārtošanās veicināšanā, kā arī 
skaidrus starpposma mērķrādītājus 
attiecībā uz skarto reģionu ilgtermiņa 
konkurētspēju un ilgtspējīgu izaugsmi;

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) aprakstu par to, kā ir pastāvīgi 
jāuzrauga klimatiskās pārkārtošanās 
finansēšanai paredzēto investīciju vidēja 
termiņa un ilgtermiņa dzīvotspēja;

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ja atbalstu sniedz ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU, 
šādu darbību un uzņēmumu izsmeļošu 

h) ja atbalstu sniedz ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav 4. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minētie 
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sarakstu un pamatojumu šāda atbalsta 
nepieciešamībai, izmantojot plaisas analīzi, 
kas parāda, ka, ja investīcijas nebūs, 
paredzamais darbvietu zudums būtu lielāks 
nekā paredzamo jauno darbvietu skaits;

uzņēmumi, šādu darbību un uzņēmumu 
pēc iespējas izsmeļošāku sarakstu un 
pamatojumu šāda atbalsta nepieciešamībai, 
izmantojot plaisas analīzi, kas parāda, ka, 
ja investīciju nebūs, paredzamais darbvietu 
zudums būtu lielāks nekā paredzamo jauno 
darbvietu skaits;

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ja atbalstu sniedz investīcijām 
nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, atbalstāmo 
darbību izsmeļošu sarakstu un 
pamatojumu, ka tās veicina pārkārtošanos 
uz klimatneitrālu ekonomiku un rada 
ievērojamu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu, kas ir ievērojami zemāks 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar 
noteikumu, ka tās vajadzīgas, lai aizsargātu 
lielu skaitu darbvietu;

i) ja atbalstu sniedz investīcijām 
nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, atbalstāmo 
darbību pēc iespējas izsmeļošāku sarakstu 
un pamatojumu, ka tās veicina 
pārkārtošanos uz ilgtspējīgu, 
klimatneitrālu, klimatnoturīgu, 
resursefektīvu un pilnīgu aprites 
ekonomiku un rada ievērojamu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu, kas ir ievērojami zemāks 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar 
noteikumu, ka tās vajadzīgas, lai aizsargātu 
lielu skaitu darbvietu;

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] pantu 
iesaista attiecīgos partnerus.

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā, izstrādē, īstenošanā un 
novērtēšanā saskaņā ar Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [6.] pantu iesaista visas 
attiecīgās ieinteresētās personas, 
ekonomiskos un sociālos partnerus, 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, 
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ekspertus, mācību un pētniecības iestādes, 
darba devējus, tostarp skarto nozaru 
darba devējus, darba ņēmēju grupas un 
kopienā balstītas organizācijas, kā arī 
citas attiecīgas ieinteresētās personas, 
izmantojot jēgpilnu sabiedrisko 
apspriešanu un dalību. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālos plānus un 
attiecīgos dokumentus par darbību atlasi 
dara publiski pieejamus.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Plāni dod iespējas vēl vairāk 
stiprināt noturīgas vietējās ekonomikas, 
vietējās piegādes ķēdes un pārcelšanas 
centienus.

Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni 
atbilst Regulas (ES) [jaunā KNR] [23.] 
pantā minētajām teritoriālajām stratēģijām, 
attiecīgajām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām, nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāram.

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni 
atbilst Regulas (ES) [jaunā KNR] [23.] 
pantā minētajām teritoriālajām stratēģijām, 
attiecīgajām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām, nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāram, Savienības saistībām, kas izriet 
no Parīzes nolīguma, kurš paredz 
ierobežot temperatūras pieaugumu 
pasaulē līdz 1,5 °C, salīdzinot ar 
pirmsindustriālo līmeni, un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem.

Grozījums Nr. 73
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izlaides rādītāju sākuma vērtība ir 
nulle. 2024. gadam noteiktie starpposma 
mērķrādītāji un 2029. gadam noteiktie 
mērķi ir kumulatīvi. Pēc tam, kad Komisija 
ir apstiprinājusi programmas grozījuma 
pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas (ES) [jaunā KNR] [14.panta 2. 
punktu], mērķus nepārskata.

2. Izlaides rādītāju, kuros būtu 
jāiekļauj Regulā (ES) 2019/2088 noteiktie 
ilgtspējas rādītāji, sākuma vērtība ir nulle. 
2024. gadam noteiktie starpposma 
mērķrādītāji un 2029. gadam noteiktie 
mērķi ir kumulatīvi. Pēc tam, kad Komisija 
ir apstiprinājusi programmas grozījuma 
pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas (ES) [jaunā KNR] [14.panta 2. 
punktu], mērķus nepārskata.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās platformu, lai nodrošinātu 
visu skarto reģionu un nozaru 
paraugprakses apmaiņu. Minētās 
platformas darbības noteikumus, tostarp 
par dalību, budžetu un pārvaldības 
mehānismiem, pieņem ar īstenošanas 
aktu.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija, pamatojoties uz programmas 
galīgā veikuma ziņojuma izskatīšanu, 
secina, ka nav sasniegti vismaz 65 % no 
mērķiem, kas izvirzīti vienam vai 
vairākiem TPF resursu izlaides vai 
rezultātu rādītājiem, tā var veikt finanšu 
korekcijas saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [98.] pantu, samazinot TPF atbalstu 

Ja Komisija, pamatojoties uz programmas 
galīgā veikuma ziņojuma izskatīšanu, 
secina, ka nav sasniegti vismaz 75 % no 
mērķiem, kas izvirzīti vienam vai 
vairākiem TPF resursu izlaides vai 
rezultātu rādītājiem, tā veic finanšu 
korekcijas saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [98.] pantu, samazinot TPF atbalstu 
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attiecīgajai prioritātei proporcionāli 
veikumam.

attiecīgajai prioritātei proporcionāli 
veikumam.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 
4. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 
3. punktā un 8. panta 4. punktā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas].

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 4. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 
3. punktā un 8. panta 4. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 8. panta 4. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

6. Saskaņā ar 3. panta 3. punktu un 
8. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts 
stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā 
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
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Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Pārskatīšanas klauzula

Komisija vēlākais līdz nākamās 
daudzgadu finanšu shēmas vidusposma 
novērtēšanas beigām novērtē TPF 
īstenošanu un izvērtē to, vai ir lietderīgi 
grozīt tā darbības jomu, lai ņemtu vērā 
iespējamas izmaiņas Regulā 2020/... 
[Taksonomijas regula], Savienības 
mērķus klimata jomā, kas noteikti Regulā 
(ES) 2020/... [Eiropas Klimata akts], un 
ilgtspējīga finansējuma rīcības plāna 
īstenošanas attīstību. Pamatojoties uz to, 
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, kuram 
vajadzības gadījumā pievieno leģislatīvo 
aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piešķīrumi, kas izriet no a) punkta 
piemērošanas, tiek koriģēti, lai 
nodrošinātu, ka neviena dalībvalsts 
nesaņem summu, kas pārsniedz 
2 miljardus EUR. Summas, kas pārsniedz 

b) piešķīrumi, kas izriet no a) punkta 
piemērošanas, tiek koriģēti, lai 
nodrošinātu, ka neviena dalībvalsts 
nesaņem summu, kas pārsniedz 20 % no 
piešķīruma kopsummas. Summas, kas 
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2 miljardus EUR par dalībvalsti, tiek 
pārdalītas proporcionāli visu citu 
dalībvalstu piešķīrumiem. Dalībvalstu 
daļas attiecīgi tiek pārrēķinātas;

pārsniedz 20% no piešķīruma kopsummas 
par dalībvalsti, tiek pārdalītas proporcionāli 
visu citu dalībvalstu piešķīrumiem. 
Dalībvalstu daļas attiecīgi tiek 
pārrēķinātas;

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – Atsauce: 7. panta 2. punkta a apakšpunkts – 1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Izklāsta plānoto procesu, kā notiks 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku 
atbilstīgi nacionālo enerģētikas un klimata 
plānu un citu esošo pārkārtošanās plānu 
mērķiem, un sniedz hronoloģisku pārskatu 
par tādu darbību kā ogļu un lignīta 
ieguves vai ogļu izmantošanas 
elektroenerģijas ražošanā izbeigšanu vai 
samazināšanu.

1.1. Izklāsta plānoto procesu, kā notiks 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku 
atbilstīgi nacionālo enerģētikas un klimata 
plānu un citu esošo pārkārtošanās plānu 
mērķiem, un sniedz skaidru grafiku, pēc 
kura attiecīgajās teritorijās vēlākais līdz 
2050. gadam pakāpeniski izbeigt fosilā 
kurināmā izmantošanu vai likvidēt 
nozares, kurās ir vislielākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. Novērtējums par pārkārtošanās 
procesa uz klimatneitrālu ekonomiku 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo ietekmi

2.1. Novērtējums par pārkārtošanās 
procesa uz klimatneitrālu ekonomiku 
ekonomisko, sociālo, ar dzimumaspektu 
saistīto un teritoriālo ietekmi

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts –Atsauce: 7. panta 2. punkta c apakšpunkts 
– Teksta lauks [12000]

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Norāda skartās saimnieciskās darbības un Norāda skartās saimnieciskās darbības un 
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rūpniecības nozares, izšķirot: rūpniecības nozares, izšķirot:

- sarūkošās nozares, kurās saistībā ar 
pārkārtošanos ir paredzama darbību 
izbeigšana vai būtiska samazināšana, 
iekļaujot atbilstošu hronoloģisku pārskatu,

- sarūkošās nozares, kurās saistībā ar 
pārkārtošanos ir paredzama darbību 
izbeigšana vai būtiska samazināšana, 
iekļaujot atbilstošu skaidru grafiku,

- nozares, kas pārkārtojas un kurās 
paredzama darbību, procesu un tiešo 
rezultātu pārveide.

- nozares, kas pārkārtojas un kurās 
paredzama darbību, procesu un tiešo 
rezultātu pārveide.

Par katru no abām nozarēm: Par katru no abām nozarēm:

- paredzētais zaudēto darbvietu skaits un 
pārkvalificēšanas vajadzības, ņemot vērā 
prasmju prognozes,

- paredzētais zaudēto darbvietu skaits un 
pārkvalificēšanas vajadzības, ņemot vērā 
prasmju prognozes un dzimumperspektīvu,

- ekonomikas diversificēšanas potenciāls 
un attīstības iespējas.

- ekonomikas diversificēšanas potenciāls 
un attīstības iespējas, iekļaujot 
dzimumperspektīvu.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 2.3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.a Apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām 
Atsauce: 7. panta 2. punkta 
fa) apakšpunkts 
- detalizēts saraksts, kurā uzskaitītas 
attiecīgās ieinteresētās personas, tostarp 
ekonomiskie un sociālie partneri, 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un 
eksperti, ar kuriem notika apspriešanās 
attiecīgajā reģionā un valstī 

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – Atsauce: 7. panta 2. punkta g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Plānoto darbību veidi un to 
paredzamais devums klimatiskās 

- Plānoto darbību veidi, to 
dzīvotspēja un paredzamais devums 
klimatiskās pārkārtošanās ietekmes 
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pārkārtošanās ietekmes mazināšanā mazināšanā

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – Atsauce: 7. panta 2. punkta h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts 
ienesīgām investīcijām uzņēmumos, kas 
nav MVU:

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts 
ienesīgām investīcijām uzņēmumos, kas 
nav MVU:

- šādu darbību un uzņēmumu 
izsmeļošs saraksts un par katru no tiem – 
pamatojumā tam, ka šāds atbalsts ir 
vajadzīgs, sniedzot plaisas analīzi, kas 
parāda, ka, ja šo investīciju nebūs, 
paredzamais zaudēto darbvietu skaits 
pārsniegs paredzamo jauno darbvietu 
skaitu,

- šādu darbību un uzņēmumu 
orientējošs saraksts un par katru no tiem – 
pamatojums tam, ka šāds atbalsts ir 
vajadzīgs, sniedzot plaisas analīzi, kas 
parāda, ka, ja šo investīciju nebūs, 
paredzamais zaudēto darbvietu skaits 
pārsniegs paredzamo jauno darbvietu 
skaitu,

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – Atsauce: 7. panta 2. punkta i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts 
investīcijām, kas vajadzīgas, lai panāktu, 
ka samazinās siltumnīcefekta gāzu emisija, 
ko rada darbības, kuras norādītas 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā:

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts 
investīcijām, kas vajadzīgas, lai panāktu, 
ka samazinās siltumnīcefekta gāzu emisija, 
ko rada darbības, kuras norādītas 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā:

- izsmeļošs saraksts ar darbībām, kas 
tiks atbalstītas, un pamatojums tam, ka tās 
veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku un palīdz tik ievērojami 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, ka 
tā pat ir zemāka par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, ko izmanto bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, un ar nosacījumu, 
ka šīs darbības ir vajadzīgas, lai varētu 
aizsargāt ievērojamu skaitu darbvietu,

- orientējošs saraksts ar darbībām, 
kas tiks atbalstītas, un pamatojums tam, ka 
tās veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku un palīdz tik ievērojami 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, ka 
tā pat ir zemāka par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, ko izmanto bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, un ar nosacījumu, 
ka šīs darbības ir vajadzīgas, lai varētu 
aizsargāt ievērojamu skaitu darbvietu,
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NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Atzinuma sagatavotājs (*): Mounir Satouri

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 57. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Pasauli skar neizbēgama ekoloģiskā krīze. Eiropas Savienība ar Taisnīgas pārkārtošanās 
fonda (TPF) izveidi un apņemšanos līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti pauž gatavību 
piešķirt konkrētus budžeta līdzekļus nepieciešamajai pārejai uz zaļo ekonomiku. Tā paredz 
atbalstīt iedzīvotājus šo pārmaiņu laikā un palīdzēt dalībvalstīm izmantot kopīgo iespēju 
veidot ilgtspējīgu un taisnīgu nākotni.

Laikā, kad Covid-19 pandēmija atklāj mūsu attīstības modeļu trūkumus, ir vēl lielāka 
nepieciešamība pēc Eiropas līmeņa aizsardzības pasākumiem. Mūsu sabiedrības saskaras ar 
dažādām krīzēm, kas cita citu pastiprina, palielinot nevienlīdzību un noslēgšanos. Tāpēc ar 
Eiropas līmeņa tiesību aktu arsenālu būtu jāuzlabo Eiropas Savienības spējas risināt šīs 
problēmas.

Mūsu līdzpilsoņi saprot, ka ir ārkārtīgi svarīgi kopīgi un sadarbīgi reaģēt uz šī laikmeta 
izaicinājumiem. Proti, 82 % eiropiešu ir par finanšu atbalsta piešķiršanu enerģētikas 
pārkārtošanai1. Klimata pārmaiņu radītās sekas viennozīmīgi liecina, ka mūsu izdzīvošana ir 
atkarīga no tā, vai mēs kopīgi spēsim mainīt savu dzīvesveidu.

Mūsu enerģētikas politikai, ekonomikas politikai, sociālajai politikai un vides politikai ir jāiet 
līdzi laikam. Eiropas Savienība ar Eiropas zaļo kursu2 atsakās pasīvi pieņemt pasaulē 
notiekošās izmaiņas un atbalsta savu teritoriju spēju piedalīties pārmaiņu procesā. Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plānā3 ir paredzēts Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms (TPM), saskaņā ar 

1 EIB otrā klimata aptauja, kas īstenota sadarbībā ar uzņēmumu “BVA” un publicēta 2020. gada 13. martā. 
2 Eiropas zaļais kurss, 2019. gada 11. decembris
3 COM (2020)21, 2020. gada 14. janvāris
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kuru reģioniem, kurus visvairāk skars pārkārtošanās uz zaļo ekonomiku, 2021.–2027. gadā 
tiks piešķirti vismaz 100 miljardi EUR.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās 
fondu4 ir pirmais no trijiem TPM pīlāriem. Minētais ES atbalsta palielinājums nevar vienkārši 
izpausties kā līdzekļu piešķiršana dalībvalstīm bez nekādiem nosacījumiem. Šīm valstīm ir 
jāievēro savas klimata saistības, kas ir saskaņotas, ticamas un efektīvas Eiropas politikas 
priekšnoteikums.

Ekonomikas un sociālās krīzes laikā teritorijas, kurām visvairāk ir nepieciešama minētā 
pārkārtošanās, nevar 21. gadsimtā tikt atstātas novārtā. Tās ir ļoti svarīgas Eiropas projektam, 
kuram šobrīd ir maksimāli jāizmanto mūsu tradīcijas un priekšrocības, lai rastu iespējas 
panākt iekļaujošas sistēmas pārmaiņas. TPF ir ņēmis vērā šo mērķi, papildinot pārējos divus 
TPM pīlārus, ar kuriem būtu jārisina arī šo teritoriju problēmas. Tas paredz iedzīvotājus 
atbalstīt vietējā līmenī, lai veicinātu viņu noturību, un nevienu neatstāt novārtā.

Lai teritorijas un to iedzīvotāji varētu pārkārtošanos izmantot par iespēju veidot labāku 
nākotni, referents uzskata, ka TPF atbalsta sniegšanā ir jāievēro trīs svarīgi elementi.

Vispirms, lai šis atbalsts patiešām tiktu izmantots “taisnīgi”, TPF ir galvenokārt 
jākoncentrējas uz cilvēku un sociālās labklājības palielināšanu. Sabiedrībai ir jāizjūt šī fonda 
ietekme, kurai ir jābūt redzamai visā teritorijā. To varētu panākt ar darba tirgus veicināšanas 
pasākumiem (izglītība, apmācība, atbalsts uzņēmumu izveidei, mobilitātei u. c.) un pasīviem 
atbalsta pasākumiem (pensiju atšķirības finansēšana).

Otrkārt, ar šo fondu ir jārada nosacījumi, kas šajās teritorijās veicina ilgtspējīgu ekonomiku. 
Visām šā fonda investīcijām būtu jāatbilst sociālās un vides aizsardzības vajadzībām.

Visbeidzot, ar šo fondu būtu jāatbalsta sociālās infrastruktūras pasākumi, kas palīdz 
pārkārtošanās teritorijām saglabāt dinamismu, kopienas garu un solidaritāti (veselības aprūpes 
pakalpojumi, mājoklis u. c). Papildus materiālai infrastruktūrai ir svarīgi arī pastiprināt vietējo 
pušu spējas piedalīties pārkārtošanās procesā, lai garantētu līdzekļu pieejamību.

Referents TPF uzskata par zināmu Eiropas pārkārtošanās fabriku5. Teritoriju pārmaiņu un 
pārkārtošanās procesa veiksmīgs iznākums ir atkarīgs no iedzīvotāju iesaistīšanas stratēģiju 
izstrādē un apvienību un grupu mobilizēšanas vietējo projektu atbalstam. Teritorijas 
pārkārtošanās uz zaļo ekonomiku pirmām kārtām nozīmē tādu sabiedrisko rīcībpolitiku 
īstenošanu, kas veicina uzskatu maiņu un vietējus risinājumus.

Ar Taisnīgas pārkārtošanās fondu reģioniem, iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir iespēja 
pārkārtošanos padarīt par veiksmes stāstu.

4 COM (2020)22, 2020. gada 14. janvāris
5 Pamatojoties uz Francijas pilsētā Loos-en-Gohelle izstrādāto pārkārtošanās modeli.
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales   

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kompensētas ar līdzvērtīgu absorbciju.

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu, kas paredz temperatūras 
pieaugumu pasaulē ierobežot zem 1,5°C, 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, koncentrējot 
Savienības finansējumu uz videi 
draudzīgiem (zaļiem) mērķiem, kā arī 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Ar šo 
regulu īsteno vienu no prioritātēm, kas 
noteiktas paziņojumā par Eiropas zaļo 
kursu (“Eiropas zaļais kurss”)11, un tā ir 
daļa no Ilgtspējīgas Eiropas investīciju 
plāna12, kas nodrošina īpašu finansējumu 
saskaņā ar Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismu kohēzijas politikas kontekstā, 
lai risinātu ekonomiskos un sociālos 
izaicinājumus, kas saistīti ar pēc iespējas 
agrāku un ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
panākamu pāreju uz klimatneitrālu, uz 
atjaunojamiem energoresursiem balstītu, 
lielā mērā resursefektīvu un 
energoefektīvu aprites ekonomiku, kā arī 
atbalstītu Eiropas reģionus un 
iedzīvotājus, sniedzot tiem sociālo, darba 
tirgus un ekonomisko atbalstu, lai neviens 
netiktu atstāts novārtā.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

(2) Pāreja uz klimatneitrālu, uz 
atjaunojamo energoresursiem balstītu, 
lielā mērā resursefektīvu un 
energoefektīvu aprites ekonomiku ir viens 
no svarīgākajiem Savienības politikas 
mērķiem, un 82 % eiropiešu prasa, lai 
būtu īpašs finanšu atbalsts. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi vēlākais līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Cīņa pret klimata 
pārmaiņām un vides degradāciju ir 
izaicinājumi, kurus vidējā termiņā un 
ilgtermiņā varētu pārvērst par iespējām 
visiem, ja tās tiks izstrādātas sociāli 
taisnīgā veidā un ja neviens netiks atstāts 
novārtā. Ne visi reģioni un dalībvalstis sāk 
nepieciešamo un ārkārtīgi steidzamo 
pārkārtošanos no viena izejas punkta, kā arī 
tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas, ņemot 
vērā to vēsturiski izveidojušās, 
ekonomiskās un kultūras īpatnības. Daži 
no tiem ir vairāk progresējuši zaļās 
pārkārtošanās ziņā, savukārt 
pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku sociālo, 
kultūras, darba tirgus un ekonomisko 
ietekmi uz tiem reģioniem un to 
iedzīvotājiem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – gāzes, oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – un/vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte, kā arī citām 
energoietilpīgām nozarēm kā tērauda, 
cementa, ķīmiskās rūpniecības, stikla 
rūpniecības un transporta nozare, kā arī 
to piegādātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī veicina sociālo 
nevienlīdzību un pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, aizjūras teritorijām un 
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dalībvalstīm, un tas kaitē Savienības 
pamatvērtībām. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi 
steidzami atbalstīt reģionus un 
dalībniekus, kuru ieguldījums ir svarīgs, 
lai nodrošinātu ātru un taisnīgu 
pārkārtošanos saskaņā ar Savienības 
klimata mērķiem, un šīs atšķirības 
nepalielināt vēl vairāk. Īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš tām NUTS 3. līmeņa 
teritorijām, kurās ir mazāk par 12,5 
iedzīvotājiem uz km² vai kurās gada vidējā 
iedzīvotāju skaita samazināšanās 
laikposmā no 2007. līdz 2017. gadam ir 
bijusi lielāka par -1%.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā 
liela nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt iekļaujošai, sociāli ilgtspējīgai un 
pieņemamai visiem, īpašu uzmanību 
pievēršot Eiropas sociālo tiesību pīlārā 
noteikto principu ievērošanai. Tāpēc gan 
Savienībai, gan dalībvalstīm, kā arī 
dažādiem reģionālajiem un vietējiem 
dalībniekiem jau no paša sākuma būtu 
jāņem vērā tās sociālā, darba tirgus un 
ekonomiskā ietekme, kā arī koronavīrusa 
krīzes ietekme, un jāizmanto visi 
iespējamie instrumenti, lai mazinātu 
nelabvēlīgās sekas un palielinātu labvēlīgo 
ietekmi, piemēram, jaunu, pienācīgu un 
ilgtspējīgu darbvietu izveidi vai gaisa 
kvalitātes uzlabošanos. Savienības 
budžetam vajadzētu būt samērīgam ar šo 
pārkārtošanos, un nākamajai DFS būtu 
jāļauj īstenot Savienības mērķus un 
piešķirt līdzekļus Taisnīgas pārkārtošanās 
fondam (TPF), nesamazinot piešķīrumus 
pašreizējām Savienības politikas jomām.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Savienībai būtu jāpavada un jāatbalsta 
reģioni, apakšreģionālā līmeņa vietējie 
dalībnieki un iedzīvotāji pārejā uz 
Savienības klimatneitralitāti un 
ilgtspējīgām darbvietām, visos attiecīgajos 
līmeņos apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata, kohēzijas, 
ekonomiskajiem un sociālajiem mērķiem, 
ņemot vērā investīcijas ar sociālo ietekmi 
un pievēršoties teritorijām un iedzīvotāju 
grupai, kam visvairāk vajadzīgs atbalsts, 
lai īstenotu pārkārtošanos.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens 
no Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo 
ietekmi uz nodarbinātību. Tas atspoguļots 
TPF konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā 

(5) Ar šo regulu izveido TPF, kas ir 
viens no Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma pīlāriem, kuru īsteno saskaņā 
ar kohēzijas politiku. TPF mērķis ir ne 
tikai mazināt klimata pārmaiņu negatīvo 
ietekmi un atbalstīt darbības, lai panāktu 
taisnīgu un efektīvu enerģētikas 
pārkārtošanu uz klimatneitrālu 
ekonomiku, bet arī radīt un pastiprināt 
turpmāko labvēlīgo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas, kas ietver 
sevī aizjūras zemes un teritorijas, kā arī 
iedzīvotājus un jo īpaši attiecīgos darba 
ņēmējus, lai nodrošinātu sociālo, 
teritoriālo un ekonomisko kohēziju. 
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pašā līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

Saskaņā ar TPF konkrēto mērķi TPF 
atbalstītajām darbībām būtu tieši jāpalīdz 
sekmēt un katalizēt pārkārtošanos, radot 
jaunas ilgtspējīgas nodarbinātības 
iespējas, mazinot nelabvēlīgās sociālās 
sekas un finansējot vietējās ekonomikas 
diversifikāciju, ilgtspēju, pārveidi un 
modernizāciju, novēršot sociālo 
nestabilitāti un veicinot nestabilas 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanu. Tas 
atspoguļots TPF konkrētajā mērķī, kas ir 
noteikts tajā pašā līmenī un norādīts kopā 
ar politikas mērķiem Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [4.] pantā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Eiropas zaļā 
kursa mērķiem, kas paredz radīt iespējas, 
kā padarīt šo kontinentu pārtikušāku, 
iekļaujošāku, veselāku un zaļāku, TPF 
būtu jāsniedz būtisks ieguldījums 
vispārējos klimata pasākumos un 
jāpaātrina pēc iespējas agrāka un ne 
vēlāk kā līdz 2050. gadam panākama 
pāreja uz klimatneitrālu, atjaunojamos 
energoresursos balstītu, lielā mērā 
resursefektīvu un energoefektīvu aprites 
ekonomiku. Piekļuvei TPF būtu jāparedz 
nosacījums, ka tiek pieņemts Savienības 
mērķis sasniegt klimatneitralitāti vēlākais 
līdz 2050. gadam, kā arī starpposma 
mērķrādītāji.  Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 
25 % apmērā no Savienības budžeta 
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izdevumiem. Šo mērķi palīdzēs pilnībā 
sasniegt līdzekļi, kas brīvprātīgi pārvietoti 
no ERAF un ESF+, saskaņā ar Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra principiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi, kā arī valsts un reģionālās 
investīcijas un privātais kapitāls, un 
nekādā gadījumā nebūtu šādas 
investīcijas jāaizstāj. Tādējādi nākamajai 
DFS vajadzētu būt vērienīgai un ļaut 
sasniegt izvirzītos mērķus. TPF 
finansējums nekādā gadījumā nedrīkst 
būt uz citu esošo fondu rēķina. TPF būtu 
jāatbalsta pāreja uz zaļo ekonomiku jo 
īpaši reģionos, kas ir visvairāk atkarīgi no 
oglēm vai cita šāda veida neilgtspējīga 
kurināmā, un jāveicina jauna ilgtspējīga 
kohēzijas politika, kuras mērķis ir uz 
nākotni orientēti un videi draudzīgi 
nodarbinātības modeļi.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir ne tikai izaicinājums, bet arī 
milzīga iespēja visām dalībvalstīm, 
reģionālajiem un vietējiem publiskā un 
privātā sektora dalībniekiem. Būs 
nepieciešams papildu atbalsts reģioniem, 
tostarp attāliem reģioniem, kuri joprojām 
lielā mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
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TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz un/vai jāmodernizē, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, kam 
vēl pievienojas nepieciešamība pēc 
darbaspēka kvalifikācijas celšanas un 
palīdzības, lai panāktu nodarbinātību 
zaļajās nozarēs, un kuriem tam trūkst 
finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu jāaptver 
visa Savienība, bet šā fonda finanšu 
līdzekļu sadalījumā būtu jāatspoguļo 
reģionu sākotnējā paļaušanās uz 
neilgtspējīgām darbībām un to spēja 
finansēt vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pēc iespējas drīzāk un vēlākais līdz 
2050. gadam pārkārtoties uz 
klimatneitralitāti, tostarp veicinot 
alternatīvas uz fosilo kurināmo balstītai 
ekonomikai, izmantojot aprites 
ekonomiku, kas sniedz iespējas jaunām 
darbvietām, reģionālās ekonomikas 
attīstībai, uzlabotai teritoriālajai kohēzijai 
un vietējās lauku ekonomikas 
stimulēšanai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata, sociālajā un vides jomā, tostarp 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus, 
kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus. Investīciju 
sarakstā prioritāte būtu jāpiešķir 
investīcijām, kas atbalsta iedzīvotājus, 
sociālo inovāciju, vietējo ekonomiku un 
darba tirgu ar pienācīgu darbvietu izveidi, 
un ir ilgtspējīgas vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus Eiropas zaļā 
kursa mērķus, vienlaikus aizsargājot, 
saglabājot un palielinot Savienības dabas 
kapitālu un uzlabojot veselību un 
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Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

labjutību ar vidi saistītu risku un ietekmes 
kontekstā. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pēc iespējas agrāka un ne vēlāk 
kā līdz 2050. gadam panākama 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu, 
atjaunojamos energoresursos balstītu, 
lielā mērā resursefektīvu un 
energoefektīvu aprites ekonomiku. 
Sarūkošajās nozarēs, piemēram, enerģijas 
ražošanā, izmantojot ogles, lignītu, kūdru, 
gāzi, naftu un degslānekli, vai šā fosilā 
kurināmā ieguves darbībās, kā arī 
netiešajās nozarēs, piemēram, 
piegādātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem, ko arī varētu skart minētā 
ražošanas samazināšanās, atbalsts būtu 
jāsasaista ar stingriem pakāpeniskas 
stratēģijas nosacījumiem par darbības 
pakāpenisku izbeigšanu.  Šāds atbalsts 
būtu skaidri jāizklāsta teritoriālajā 
taisnīgas pārkārtošanās plānā, un tam 
vajadzētu būt atkarīgam no kvalitatīvu 
darbvietu radīšanas un sociālā progresa, 
kā arī no vietējās ekonomikas noturības 
saglabāšanas, lai pārvarētu iespējamo 
darbvietu zudumu. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un vēlakais līdz 2050. gadam sasniedzamo 
ES klimatneitralitāti13, vienlaikus 
saglabājot un uzlabojot darba ņēmēju 
prasmes un tiesības un izvairoties no vides 
degradācijas. Minētajām investīcijām arī 
būtu jādod iespēja segt specializēto 
zināšanu un analīzes izmaksas, lai 
atbalstītu pilnībā pārveidotus MVU 
nolūkā saglabāt augsti kvalificētos un 
pārkvalificējušos darbiniekus. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš principa 
“energoefektivitāte pirmajā vietā” 
īstenošanai investīciju lēmumos un tādām 
zaļajām nozarēm kā, piemēram, tām, kas 
saistītas ar atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, viedu mobilitāti, cīņu pret 
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enerģētisko nabadzību, sociālās ietekmes 
investīcijām vai citām nozarēm, kas 
atbalsta, veicina un virza uz priekšu 
resursu efektīvu izmantošanu un aprites 
ekonomiku. Šīm investīcijām būtu arī 
jāatbalsta zināšanu inovācijas kopienu 
izveide, uzsvaru liekot uz digitalizāciju un 
pētniecību, un Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūts, apvienojot 
pētniecības centrus, uzņēmējdarbību, 
universitātes un vietējās un reģionālās 
pašvaldības, lai veicinātu pārdomātas un 
ilgtspējīgas pārkārtošanās mērķa 
sasniegšanu. Ar šādiem pasākumiem būtu 
jāveicina zaļu, ilgtspējīgu un pienācīgu 
darbvietu radīšana, jāmazina negatīvās 
sociālās sekas un jāpaātrina pārkārtošanās 
uz klimatneitrālu un aprites ekonomiku, 
kas būtu jāsasniedz ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) TPF arī būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu investīcijas sociālos, izglītības, 
veselības aizsardzības un kultūras 
projektos, īpašu uzmanību veltot 
reģioniem, kas ir atkarīgi no 
oglekļietilpīgas ekonomikas un kurus 
ietekmē strukturālā pāreja uz 
resursefektīvu mazoglekļa aprites 
ekonomiku. Atbalsttiesīgajos reģionos 
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esošā iespēju nevienlīdzība jo īpaši 
ietekmē izglītības, kultūras, kopienas, 
veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu 
pieejamību. Stipras vietējās sabiedrības 
attīstīšana, kurā apvienojas dažādas 
paaudzes, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
grupu integrācija sabiedrībā bez 
diskriminācijas var palielināt 
ekonomiskās iespējas un nodrošināt 
taisnīgu pārkārtošanos visiem. Šajā 
nolūkā ir jāatbalsta sociālā inovācija, jo 
īpaši tādās jomās kā agrīnā pirmsskolas 
izglītība un aprūpe, izglītības iestādes, 
studentu mājokļi un digitālais aprīkojums, 
kā arī veselības aprūpes pakalpojumi un 
jauns aprūpes modelis, tostarp klīnikas, 
slimnīcas vai kopienā balstīta aprūpe. Tas 
palīdzētu nodrošināt, ka pārkārtošanās 
fāzē esošo reģionu iedzīvotājiem, tostarp 
tiem, kas darbojas sociālajā ekonomikā, 
kas ir ļoti svarīga vietējās ekonomikas 
attīstībai un sociālajai tirgus ekonomikai, 
ir pieejami kvalitatīvi sabiedriskie 
pakalpojumi un vispārējas nozīmes 
pakalpojumi, tādējādi atbalstot sociāli 
taisnīgu pārkārtošanos, kas nevienu 
neatstāj novārtā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

(11) Lai aizsargātu to cilvēku grupas, 
kurām visdrīzāk būs nepieciešams 
atbalsts, lai panāktu klimatisko 
pārkārtošanos, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana, īpašu uzmanību 
pievēršot [ESF+ regulā] definētajiem 
visneaizsargātākajiem cilvēkiem un 
personā, kas ir visvairāk attālināti no 
darba tirgus (piemēram, ilgstoši 
bezdarbnieki, cilveki, ko skārusi 
nodarbināto personu nabadzība, vai 
jaunieši, kuri ir NEET), nolūkā palīdzēt 
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viņiem pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, panākt nozarēs dzimumu 
līdzsvaru, kā arī nodrošināt aktīvu darba 
tirgu un prasmju politiku, kas balstās uz 
nākotni vērstās nozarēs un nodarbinātībā, 
nodrošinot mūžizglītības iespējas un 
ievērojot principu, kas paredz vienādu 
darba samaksu par vienādu darbu, sniegt 
palīdzību pārkārtošanās skartajām 
personām un individualizētu palīdzību 
darba meklēšanā visu kategoriju darba 
meklētājiem, kā arī visu grupu cilvēkiem 
nodrošināt vienlīdzīgu pieejamību bez 
diskriminācijas un pievēršot īpašu 
uzmanību jauniešiem un viņu aktīvai 
iekļaušanai darba tirgū. Šajā sakarā būtu 
jānodrošina prasmju pilnveides un 
pārkvalificēšanās iespējas darba 
ņēmējiem pienācīgā laikposmā, pirms 
iestājas bezdarbs. Centieni ir jākoncentrē 
uz skarto reģionu ekonomikas 
atveseļošanu, jo īpaši izmantojot 
pārkvalificēšanās formulas un ciešu 
sadarbību starp kaimiņu dalībvalstu 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, 
lai pilnībā izmantotu pārrobežu darba 
tirgus potenciālu pilnīgā saskaņā ar 
Globalizācijas pielāgošanās fondu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, lai TPF finansēto prioritāšu 
īstenošanā tiktu sekmēta sieviešu un 
vīriešu vienlīdzības ievērošana un 
veicināšana saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
8. pantu. Novērtējumos konstatēts, cik 
svarīgi visos darbības programmu 
aspektos un sagatavošanas, uzraudzības, 
īstenošanas un novērtēšanas posmos ir 
savlaicīgi un saskaņoti ņemt vērā 
dzimumu vienlīdzības mērķus, vienlaikus 
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nodrošinot īpašus pasākumus, kas veicina 
dzimumu vienlīdzību un principu, kas 
paredz vienādu darba samaksu par 
vienādu līdzvērtīgas vērtības darbu, 
sieviešu ekonomisko neatkarību, izglītību, 
kvalifikācijas celšanu un no vardarbības 
cietušu sieviešu reintegrāciju darba tirgū 
un sabiedrībā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) TPF ir svarīga loma sociālo seku 
mazināšanā, kas pārsniedz ekonomikas 
jomu, un tam nevajadzētu būt vienkāršam 
uzņēmējdarbības ieguldījumu 
instrumentam. Pārkārtošanās daudz 
prasa skartajiem reģioniem un to 
iedzīvotājiem. Riski ir ne tikai darbvietu 
zudums, bet arī vietējo nodokļu 
ieņēmumu zudums, kā arī darba ņēmēju 
migrācija, atstājot jauniešus un vecāka 
gadagājuma cilvēkus, un, iespējams, dažu 
pakalpojumu pārtraukšana (jo īpaši 
ogļraču gadījumā), un tādēļ investīcijas 
sociālajā infrastruktūrā ar mērķi 
nodrošināt iedzīvotājiem augsta līmeņa 
pakalpojumus un līdzsvarot pakalpojumu 
zudumu ir būtisks elements, lai 
nodrošinātu sociāli taisnīgu 
pārkārtošanos, kas nevienu neatstāj 
novārtā.  Ar TPF jo īpaši būtu jāveic 
pasākumi, kas novērš ekonomikas 
recesiju un nodrošina, ka vietējie 
iedzīvotāji atbalsta izmaiņas un ka tiek 
uzlabota vietējās kopienas dalībnieku, 
veselības un sociālā, kā arī demokrātijas 
infrastruktūra.

Grozījums Nr. 14
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Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās 
investīcijās mazos un vidējos uzņēmumos. 
Ar ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

(12) Lai veicinātu to teritoriju 
diversifikāciju un pārveidi, kurām ir 
vajadzīgs papildu atbalsts pārkārtošanās 
sasniegšanai, TPF būtu jāatbalsta 
ienesīgas investīcijas ar darbvietu 
radīšanas potenciālu zaļos un ilgtspējīgos 
mazajos un vidējos uzņēmumos un jo īpaši 
jaunajos uzņēmumos un uzņēmumos, kas 
aktīvi darbojas sociālās inovācijas nozarē. 
Ar ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un zaļu, 
pienācīgu un ilgtspējīgu nodarbinātību. 
Mērķim jābūt radīt pienācīgas, 
ilgtspējīgas darbvietas uz nākotni vērstās 
nozarēs un veicināt sociālo iekļaušanu, 
vienlaikus atzīstot, novērtējot un uzlabojot 
vietējo cilvēkresursu prasmes un izglītību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, un ja tās atbalsta fonda 
pamatmērķi, proti, paātrināt 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu, 
atjaunojamos energoresursos balstītu, 
lielā mērā resursefektīvu un 
energoefektīvu aprites ekonomiku, radot 
ievērojamu skaitu darbvietu vai atbalstot to 
pielāgošanu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā, pilnīgā saskaņā ar 
Globalizācijas pielāgošanās fondu. 
Investīcijas esošajos rūpniecības objektos, 
tostarp tajos, uz kuriem attiecas Savienības 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, būtu 
jāatļauj ar nosacījumu, ka tās veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
vēlākais līdz 2050. gadam un ir ievērojami 
zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, 
kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Direktīvu 2003/87/EK14, un ar 
nosacījumu, ka to rezultātā tiek aizsargāts 
ievērojams skaits pienācīgas kvalitātes un 
ilgtspējīgu darbvietu. Visas šādas 
investīcijas būtu pienācīgi jāpamato 
attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā, un tām vajadzētu būt 
ilgtspējīgām un atbilst principam 
“energoefektivitāte pirmajā vietā”. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā. Ar Eiropas zaļo kursu uzsāktajai 
pārejai ir jāsniedz labums ikvienam, un tā 
nedrīkst palielināt nevienlīdzību, īpašu 
uzmanību pievēršot lauku apvidiem un to 
būtiskajām ekonomiskajām grūtībām, jo 
īpaši jauniešiem.

__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt prasībai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu. Saskaņā ar Regulas (ES) 
[jaunā KNR] 21.a pantu TPF resursus 
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programmā, ko atbalsta Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 
Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) vai 
Kohēzijas fonds. Saskaņā ar Regulas (ES) 
[jaunā KNR] 21.a pantu TPF resursi būtu 
jāpalielina ar papildu finansējumu no 
ERAF un ESF+. Attiecīgajām summām, 
kas pārvietotas no ERAF un ESF+, būtu 
jāatbilst taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos noteikto darbību 
veidam.

varētu brīvprātīgi palielināt ar papildu 
finansējumu no ERAF un ESF+, kam būtu 
jāsaņem šim mērķim papildu līdzekļi. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam un šo fondu mērķim. 
Saskaņā ar vienkāršošanas mērķi TPF 
piemērošana nedrīkst radīt pārmērīgu 
administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā, 
ko nepieciešams atbalstīt, lai pamazām 
izbeigtu tās atkarību no neilgtspējīgiem 
darbības veidiem, tiek efektīvi un 
izmērāmi uzsākts un īstenots 
pārkārtošanās process, lai ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam panāktu klimatneitrālu 
ekonomiku. Šajā sakarā dalībvalstu 
saņēmējiem reģioniem ar Komisijas 
atbalstu būtu jāsagatavo taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni. Izstrādājot 
taisnīgas pārejas plānus, saņēmējiem 
reģioniem saskaņā ar partnerības 
principiem būtu jāapspriežas ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām, vietējiem un reģionālajiem 
dalībniekiem, piemēram, esošajiem 
vietējiem uzņēmumiem un jo īpaši ar 
MVU un lielu energoiekārtu 
apakšuzņēmējiem, pilsonisko sabiedrību, 
sociālajiem partneriem un attiecīgajām 
vietējām kopienām. Taisnīgas 
pārkārtošanās plānos ir sīki jāizklāsta 
pārkārtošanās process, tostarp darbvietu 
radīšanas pasākumi ar sociālekonomisku 
ietekmi, kvalifikācijas celšana un 
pārkvalificēšanās un investīcijas vietējā 
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sociālajā infrastruktūrā, saskaņā vismaz ar 
to vērienu, kāds ir to nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāram un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par visu 
attiecīgo dalībnieku gūto pieredzi un 
paraugpraksi visās attiecīgajās nozarēs. 
Esošā platforma būtu pilnībā jāizmanto 
paraugprakses izplatīšanai plānošanas 
posmā. Izstrādājot taisnīgas teritoriālās 
pārkārtošanās plānus, jābūt prasībai par 
visaptverošu pieeju, kurā būtu ņemta vērā 
ietekme uz kaimiņos esošajām 
apdzīvotajām teritorijām, tostarp otrpus 
robežai.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai nodrošinātu pārkārtošanās un 
TPF ilgtermiņa efektivitāti un pozitīvu 
ietekmi, būs nepieciešams vākt datus, lai 
varētu labāk paredzēt to, kādas prasmes 
būs vajadzīgas nozarēs un rūpniecībā, lai 
pielāgotos jaunās zaļās ekonomikas 
prasītajām izmaiņām, un jo īpaši modelēt 
dekarbonizācijas scenāriju ietekmi uz 
nodarbinātību, kā arī veikt pārraudzību, 
izmantojot atbilstošus sociālās ilgtspējas 
rādītājus.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši 
attiecībā uz tādu objektu pārveidošanu vai 
slēgšanu, kuros izmanto fosilo kurināmo, 
vai citas darbības ar augstu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāti. Minētajām 
teritorijām būtu jābūt precīzi noteiktām un 
jāatbilst NUTS 3. līmeņa reģioniem vai 
jābūt to daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta 
minēto teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām 
programmām (kuras atbalsta attiecīgi 
ERAF, ESF+, Kohēzijas fonds vai TPF).

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuri 
dalībnieki un kuras teritorijas ir skartas 
vissmagāk, kurās ir jākoncentrē TPF 
atbalsts, un jāapraksta konkrētas darbības, 
kas jāveic, lai vēlākais līdz 2050. gadam 
sasniegtu klimatneitrālu ekonomiku. 
Konkrēti, taisnīgas pārkārtošanās plānos 
būtu jāidentificē tādu objektu slēgšana, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti, vai darbības, kurās 
rūpniecisko galaražojumu tieši ietekmē  
pāreja uz klimatneitralitāti, un vajadzība 
pēc palīdzības saistībā ar darba ņēmēju 
kvalifikācijas celšanu un 
pārkvalificēšanos, kā arī attiecībā uz 
piegādātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem, kas lielā mērā atkarīgi no 
šīm nozarēm, kā arī sīki izstrādāts plāns 
par ieguldījumiem sociālajā 
infrastruktūrā. Visos procesa posmos būt 
jāiesaista socālie partneri, lai sniegtu 
ieguldījumu attiecībā uz konkrētajām 
vajadzībām, kam mērķtiecīgi jāpievēršas.  
Minētajām teritorijām būtu jābūt precīzi 
noteiktām un jāatbilst NUTS 3. līmeņa 
reģioniem vai jābūt to daļām. Plānos būtu 
sīki jāizklāsta minēto teritoriju grūtības 
(ekonomiskās, sociālās, teritoriālās un 
vidiskās), vajadzības, iespējas un resursi, 
lai sasniegtu pārkārtošanos, tostarp 
attiecībā uz sociālo infrastruktūru, 
darbvietu radīšanas potenciālu un esošo 
izglītības un inženierijas potenciālu.  
Plānos būtu jānosaka nepieciešamo 
darbību veidi tādā veidā, kas nodrošina pret 
klimata pārmaiņām noturīgu saimniecisko 
darbību saskaņotu attīstību, kuras rada 
ilgtspējīgas un pienācīgas darbvietas, 
kuras piešķir prioritāti jebkādu 
pārkātošanās radīto sociālekonomisko 
satricinājumu atvieglošanai un kuras 
atbilst arī pārejai uz klimatneitralitāti 
vēlākais līdz 2050. gadam un Eiropas zaļā 
kursa mērķiem, Eiropas sociālo tiesību 
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pīlāra principiem un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, vienlaikus nodrošinot, ka 
nevienu neatstāj novārtā. TPF finansiāls 
atbalsts būtu jāsaņem tikai investīcijām, 
kas atbilst pārkārtošanās plāniem. 
Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajiem 
plāniem vajadzētu būt daļai no TPF valsts 
programmas, kas jāapstiprina Komisijai.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai veicinātu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu vajadzētu būt iespējai piemērot 
finanšu korekcijas, ja būtiski netiek 
sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi.

(16) Lai optimizētu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu vajadzētu būt iespējai piemērot 
finanšu korekcijas, ja būtiski netiek 
sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi. Komisijai būtu 
jāuzrauga reģioni, kuros TPF resursu 
izmantošana sniedz zemākus rezultātus, 
un jānodrošina, ka šie reģioni saņem 
turpmāku atbalstu, lai neviens reģions 
netiktu atstāts novārtā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām 
un sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritoriju ekonomiskās, darba tirgus un 
sociālās pārmaiņas pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju īpašajām grūtībām, kā 
arī dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
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ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu iedzīvotāju grupām un teritorijām, 
kurām ir vajadzīgs papildu atbalsts, lai 
līdz 2050. gadam pārkārtotos uz tādu 
Savienības ekonomiku, kas ir balstīta uz 
atjaunojamiem energoresursiem, lielā 
mērā resursefektīva un energoefektīva, 
aprites un klimatneitrāla, un grūtības 
pārvērstu iespējās, un vienlaikus palīdzētu 
attīstīt Eiropas sociālo modeli pašreizējai 
un turpmākajām paaudzēm un cīnīties 
pret nevienlīdzību. 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
[4. panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt šādu konkrēto mērķi:
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ekonomiku”.

- dot reģioniem, vietējiem līmeņiem un 
cilvēkiem iespēju risināt sociālās, darba 
tirgus, ekonomiskās un vidiskās problēmas 
un iespējas, ko rada pāreja uz 
klimatneitrālu ekonomiku un sabiedrību, 
kas atbilst mērķim ierobežot globālās 
temperatūras pieaugumu krietni zem 
2 °C, vienlaikus turpinot centienus 
ierobežot šo pieaugumu līdz 1,5 °C, 
vienlaikus nodrošinot, ka teritoriālie 
taisnīgas pārkārtošanās plāni palielina 
pārredzamību un drošību kopienām, 
darba ņēmējiem, nozarēm un investoriem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs.

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs, — īpašu uzmanību pievēršot 
dalībvalstīm, kas paļaujas uz fosilo 
kurināmo, — ievērojot un atbalstot 
Eiropas zaļā kura pamatmērķus un 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru, lai risinātu 
klimata un vides problēmas, vienlaikus 
nodrošinot taisnīgu pārkārtošanos, kas 
nevienu neatstāj novārtā. TPF atbalsta 
4. panta 2. līdz 2.c punktā izklāstītās 
darbības, un piekļuve ir atkarīga no 
nosacījuma, lai dalībvalsts būtu 
apņēmusies sasniegt klimatneitralitātes 
mērķrādītāju līdz 2050. gadam.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
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nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 7,5 miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā gadījumā 
var palielināt ar papildu resursiem, kas 
piešķirti Savienības budžetā, un ar citiem 
resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu.

nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 
2021. līdz 2027. gadam, ir 10 miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā gadījumā 
var palielināt ar papildu resursiem, kas 
piešķirti Savienības budžetā, un ar citiem 
resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu. TPF finansējumam nav 
negatīvas ietekmes uz citiem DFS fondiem 
piešķirtajiem resursiem.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 3 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Komisijas iniciatīvas 0,35 % no 
pirmajā daļā minētās summas piešķir 
tehniskajai palīdzībai.

Pēc Komisijas iniciatīvas minimālu daļu 
0,35 % apmērā no pirmajā daļā minētās 
summas piešķir tehniskajai palīdzībai.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem lēmumu ar 
īstenošanas aktu, kurā saskaņā ar I 
pielikumā izklāstīto metodiku nosaka 
resursu, tostarp visu 2. punktā minēto 
papildu resursu, gada sadalījumu pa 
dalībvalstīm.

3. Komisija saskaņā ar 10. pantu 
pieņem lēmumu ar deleģēto aktu, kurā 
saskaņā ar I pielikumā izklāstīto metodiku 
nosaka resursu, tostarp visu 2. punktā 
minēto papildu resursu, gada sadalījumu pa 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Resursi no Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta
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1. Regulas [ENI] 2. pantā minētos 
pasākumus īsteno TPF satvarā ar summu 
30 miljardu EUR apmērā pašreizējās 
cenās no minētās regulas [3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta vi) punktā] 
minētās summas, ievērojot tās [4. panta 
3., 4. un 8. punktu].
Šo summu uzskata par citiem resursiem, 
kā minēts šīs regulas 3. panta 2. punktā, 
un tā veido ārējos piešķirtos ieņēmumus 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
2018/1046 21. panta 5. punktu. 
Papildus 3. pantā noteiktajiem kopējiem 
resursiem šos resursus budžeta saistībām 
atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” 2021.–
2024. gadam dara pieejamus šādi:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Turklāt no pirmajā daļā minētajiem 
resursiem 15 600 000 EUR pašreizējās 
cenās dara pieejamus administratīviem 
izdevumiem.
2. Pēc Komisijas iniciatīvas 0,35 % 
no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir tehniskajai palīdzībai.
3. Šā panta 1. punktā minētās 
summas gada sadalījumu pa dalībvalstīm 
iekļauj 3. panta 3. punktā minētajā 
Komisijas lēmumā saskaņā ar I pielikumā 
izklāstīto metodiku.
4. Atkāpjoties no Finanšu regulas 
14. panta 3. punkta, budžeta saistībām, 
kuru pamatā ir 1. punktā minētie resursi, 
piemēro Regulas (ES) [jaunā KNR] 
VII sadaļas IV nodaļā izklāstītos saistību 
atcelšanas noteikumus.  Atkāpjoties no 
Finanšu regulas 12. panta 4. punkta c) 
apakšpunkta, šos resursus neizmanto 
secīgai programmai vai darbībai.
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Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta 
tikai šādas darbības:

2. Saskaņā ar 1. punktu TFP atbalsta 
šādas darbības pārkārtošanai, ja tās ir 
atbilstīgas saskaņā ar Regulu ... 
[Ilgtspējīgas taksonomijas regula]:

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ienesīgas investīcijas MVU, tostarp 
jaunuzņēmumos, kas veicina ekonomikas 
diversifikāciju un pārkārtošanu;

(a) ilgtspējīgas investīcijas MVU, 
tostarp jaunuzņēmumos, energokopienās 
un kooperatīvos, un uzņēmumos, kuri 
aktīvi darbojas sociālajā inovācijā, kas 
veicina pienācīgu un ilgtspējīgu darbvietu 
radīšanu, ekonomikas diversifikāciju un 
pārkārtošanu;

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) investīcijas jaunu uzņēmumu 
izveidē, tostarp izmantojot uzņēmumu 
inkubatorus un konsultāciju pakalpojumus;

(b) investīcijas jaunu uzņēmumu 
izveidē sociālos uzņēmumos un uz 
nākotni orientētās ilgtspējīgās nozarēs, 
atjaunojamos energoresursos, zaļināšanā 
un zaļās infrastruktūras izbūvē, tostarp 
izmantojot uzņēmumu inkubatorus un 
konsultāciju pakalpojumus;

Grozījums Nr. 31



RR\1210220LV.docx 145/326 PE648.609v04-00

LV

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) investīcijas ar sociālo ietekmi, 
proti, investīcijas, kas veicina tādu 
uzņēmumu attīstību, kuri rada pozitīvu, 
vietēju un izmērāmu sociālo un vidisko 
ietekmi;

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās un progresīvu 
tehnoloģiju nodošanas veicināšanā;

(c) investīcijas ilgtspējīgās pētniecības 
un inovācijas darbībās un progresīvu zaļu 
un ilgtspējīgu tehnoloģiju nodošanas 
veicināšanā;

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) investīcijas cenu ziņā pieņemamas 
tīras enerģijas tehnoloģiju un 
infrastruktūru izstrādē, siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanā, 
energoefektivitātē un atjaunojamos 
energoresursos;

(d) investīcijas cenu ziņā pieņemamas 
atjaunojamo resursu enerģijas tehnoloģiju 
un infrastruktūru izstrādē, siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanā, 
energoefektivitātē, tostarp mērķtiecīgos 
modernizācijas pasākumos, lai risinātu 
enerģētiskās nabadzības un sliktu 
mājokļu apstākļu problēmu, un 
atjaunojamos energoresursos, kā arī viedu, 
energoefektīvu, vietēju un multimodālu 
videi draudzīgu pilsētas transporta veidu 
izvēršanā, lai samazinātu emisijas visos 
transporta veidos;
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Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā;

(e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā, jo īpaši tās, kas 
paredzētas mikrouzņēmumiem un 
mazajiem uzņēmumiem;

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, zemes 
atjaunošanā un pārprofilēšanas projektos;

(f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, zemes 
atjaunošanā un pārprofilēšanas projektos, 
vienlaikus nodrošinot principa 
“piesārņotājs maksā” pienācīgu 
ievērošanu;

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) investīcijas aprites ekonomikas 
veicināšanā, tostarp, izmantojot atkritumu 
rašanās novēršanu, samazināšanu, resursu 
efektīvu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu, remontu un reciklēšanu;

(g) investīcijas netoksiskas aprites 
ekonomikas, tostarp bioekonomikas, 
veicināšanā, tostarp, izmantojot atkritumu 
rašanās novēršanu, samazināšanu, resursu 
efektīvu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu, remontu un reciklēšanu;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) darba ņēmēju prasmju pilnveidi 
un pārkvalificēšanu;

svītots

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) palīdzību darba meklēšanā darba 
meklētājiem;

svītots

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) darba meklētāju aktīvu 
iekļaušanu;

svītots

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) tehnisko palīdzību. svītots

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta 
sociālās investīcijas, tostarp tās, kas 
atbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
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īstenošanu, nodrošinot personu ar 
invaliditāti un vistrūcīgāko personu 
līdzdalību un piekļuvi, jo īpaši ar:
(a) mikrofinansēšanu, sociālo 
uzņēmumu finansēšanu un sociālo 
ekonomiku;
(b) sociālo inovāciju, sociālo 
infrastruktūru, kā arī infrastruktūru 
vietējām kopienām, piemēram, kopienas 
un brīvprātīgo centriem;
(c) izglītības un apmācības 
infrastruktūru;
(d) energoefektīviem sociālajiem 
mājokļiem, kas palīdz risināt enerģētiskās 
nabadzības problēmu, un mājokļa 
primārie risinājumi cilvēkiem, kuri ir 
pakļauti bezpajumtniecības riskam vai ir 
bez pajumtes;
(e) kvalitatīvām, ilgtspējīgām un 
izmaksu ziņā pieejamām sociālās un 
veselības aprūpes infrastruktūrām un 
veselības aprūpes pakalpojumiem, un 
inovatīviem veselības aprūpes 
risinājumiem;
(f) kultūras un mantojuma darbībām 
ar sociālu mērķi.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta 
šādas uz darba ņēmējiem un darba 
meklētājiem vērstas investīcijas:
(a) prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšanās ne tikai pašreizējiem vai 
bijušajiem darba ņēmējiem, kas strādā 
fosilā kurināmā nozarēs, bet arī visām 
personām ārpus darba tirgus, tostarp 
ilgstošiem bezdarbniekiem, personām, kas 
meklē savu pirmo darbu, un jauniešiem, 
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kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 
(NEET);
(b) aktīva darba tirgus un prasmju 
politika, kas orientēta uz nākotnē vērstām 
nozarēm un nodarbinātību, kā arī 
personalizēta un uz cilvēku orientēta 
palīdzība darba meklēšanā un 
konsultāciju un atbalsta pakalpojumi 
darba meklētājiem;
(c) pagaidu ienākumu atbalsta 
pasākumi un sociālās aizsardzības 
pasākumi darba ņēmējiem, kurus 
visvairāk skar pāreja, attiecīgā gadījumā 
īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātu 
personu nabadzībai. Šie pasākumi tikai 
vajadzības gadījumā papildinātu valstu 
drošības tīklus;
(d) darba meklētāju aktīva iekļaušana 
un cilvēku un kopienu sociālekonomiskā 
integrācija.

 (2.b panta a)–d) punkti atbilst COM priekšlikuma h)–j) punktiem, kuros ir veiktas šādas 
pasvītrotā treknrakstā atzīmētas izmaiņas:

(h) prasmju pilnveide un pārkvalificēšanās ne tikai pašreizējiem vai bijušajiem darba 
ņēmējiem, kas strādā fosilā kurināmā nozarēs, bet arī visām personām ārpus darba tirgus, 
tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem, personām, kas meklē savu pirmo darbu, un jauniešiem, 
kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET);

(i) aktīva darba tirgus un prasmju politiku, kas balstās uz nākotni vērstās nozarēs un 
nodarbinātībā, kā arī palīdzību darba meklēšanā darba meklētājiem;

(ia) pagaidu ienākumu atbalsta pasākumi un sociālās aizsardzības pasākumi darba 
ņēmējiem, kurus visvairāk skar pāreja, attiecīgā gadījumā īpašu uzmanību pievēršot 
nodarbinātu personu nabadzībai. Šie pasākumi tikai vajadzības gadījumā papildinātu 
valstu drošības tīklus;

(j) darba meklētāju aktīva iekļaušana un cilvēku un kopienu sociālekonomiskā 
integrācija.)

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta 
tehnisko palīdzību attiecībā uz 2., 2.a un 
2.b punktā minētajām investīciju sadaļām.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 107. 
panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu, TPF 
var atbalstīt ienesīgas investīcijas 
uzņēmumos, kas nav MVU, ar nosacījumu, 
ka šāds investīcijas ir apstiprinātas kā daļa 
no taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta h) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

2.d Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu 
un saskaņā ar Savienības valsts atbalsta 
noteikumiem, kas izklāstīti LESD 107. un 
108. pantā, TPF var atbalstīt ienesīgas 
investīcijas uzņēmumos, kas nav MVU, ar 
nosacījumu, ka šāds investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta 
h) apakšpunktā prasīto informāciju, un ka 
tām ir veikta papildu pārbaude par 
atbilstību Eiropas sociālajam tiesību 
pīlāram, un ka tās veicina īlgtspējīgas 
kvalitatīvas nodarbinātības radīšanu un 
labāku sociālo iekļautību. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai, un 
nepaildzina atkarību no fosilā kurināmā.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF var atbalstīt arī investīcijas, kuru 
mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Eiropas Parlamenta un 

2.e TPF var atbalstīt arī investīcijas, 
kuru mērķis ir samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju, ko rada Direktīvas 
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Padomes Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikumā uzskaitītās darbības, ar 
nosacījumu, ka šādas investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta i) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās 
darbības, ar nosacījumu, ka šādas 
investīcijas ir apstiprinātas kā daļa no 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta 
i) apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai, nepaildzina 
atkarību no fosilā kurināmā, un tām 
vajadzētu būt sociāli un vidiski 
ilgtspējīgām.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f Darbību budžeta izstrādē un 
plānošanā TPF mērķis ir nodrošināt 
vienlīdzīgu atbalstu katrai no trijām 2., 
2.a un 2.b punktā minētajām investīciju 
sadaļām. Vienlīdzīgas daļas principu pēc 
reģionu ieskatiem var pielāgot, nosakot 
pienākumu ievērot līdzsvarotu pieeju 
starp dažādajām investīciju sadaļām. 

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 
uzglabāšanu vai sadedzināšanu;

(d) Investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 
uzglabāšanu vai sadedzināšanu, izņemot 
dabasgāzi kā pagaidu, starpposma 
kurināmo starp ogļu un zaļo enerģiju;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 4. panta 2.a un 2.b punktā 
izklāstītajām darbībām piemēro arī 
[ESF+] īpašos izņēmumus.

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļauts to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam.

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļautā to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam un plānotās darbības 
atbilst 4. panta 2.f punktā noteiktajai 
plānošanas prasībai un Eiropas zaļā 
kursa mērķiem.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
resursus, kas pārvietoti saskaņā ar Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [21.a pantu]. Kopējie 
ERAF un ESF+ resursi, kas pārvietoti uz 
TPF prioritāti, ir vismaz pusotru reizi 
lielāki par atbalsta summu, kas no TPF 
piešķirta šai prioritātei, bet tie nepārsniedz 
šo summu trīs reizes.

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
vajadzības gadījumā resursus, kas 
pārvietoti saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [21.a pantu]. ESF+ daļa kopējos 
pārvietotajos resursos nepārsniedz 20 %.
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Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām iestādēm sagatavo vienu vai 
vairākus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus, kas attiecas uz vienu vai vairākām 
statistiski teritoriālo vienību kopējās 
klasifikācijas 3. līmenim ("NUTS 3. līmeņa 
reģioni"), kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003, 
kas grozīta ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 868/201417, atbilstošu skarto teritoriju 
vai tās daļu saskaņā ar II pielikumā 
paredzēto veidni. Šīm ir jābūt teritorijām, 
kuras skartas vissmagāk, pamatojoties uz 
ekonomisko un sociālo ietekmi, ko rada 
pārkārtošanās, jo īpaši attiecībā uz 
paredzamo darbvietu zudumu fosilā 
kurināmā ražošanas nozarē un to 
rūpniecisko objektu ražošanas procesu 
pārveidošanu, kuros ir visaugstākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.

1. Dalībvalstis kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām vietējām un reģionālajām 
iestādēm, kā arī sociālajiem partneriem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
vietējiem dalībniekiem, pilnībā ievērojot 
partnerības principu, sagatavo vienu vai 
vairākus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus, kas aptver vienu vai vairākas 
teritorijas, kuras atbilst statistiski 
teritoriālo vienību kopējās klasifikācijas 
3. līmenim ("NUTS 3. līmeņa reģioni"), kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1059/2003, kas grozīta ar 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 868/201417, 
atbilstošu skarto teritoriju vai tās daļu 
saskaņā ar II pielikumā paredzēto veidni. 
Šīm ir jābūt teritorijām, kuras skartas 
vissmagāk, pamatojoties uz ekonomisko, 
darba tirgus un sociālo ietekmi, ko rada 
pārkārtošanās, kā arī netieši skartām 
nozarēm, piemēram, piegādātājiem un 
pakalpojumu sniedzējiem, jo īpaši 
attiecībā uz darba ņēmēju pielāgošanos, 
nodarbinātības profilu pārkvalificēšanās 
vajadzībām, kas gaidāmas līdz ar darba 
tirgus izmaiņām šajās teritorijās, vai 
paredzamo darbvietu zudumu fosilā 
kurināmā ražošanas nozarē un to 
rūpniecisko objektu ražošanas procesu 
pārveidošanu, kuros ir visaugstākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
un teritorijām, kurās nozaru rūpnieciskos 
galaražojumus tieši ietekmē 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti.

__________________ __________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).



PE648.609v04-00 154/326 RR\1210220LV.docx

LV

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) aprakstu par valsts līmeņa 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku, tostarp galveno pārkārtošanās 
pasākumu hronoloģisku pārskatu, kas 
atbilst nacionālā enerģētikas un klimata 
plāna (NEKP) visjaunākajai redakcijai;

(a) aprakstu par valsts līmeņa 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
vēlākais līdz 2050. gadam, tostarp juridiski 
saistošus datumus, līdz kuriem jāveic 
galvenie pārkārtošanās soļi, kas atbilst 
nacionālā enerģētikas un klimata plāna 
(NEKP) visjaunākajai redakcijai, ar ko 
paredzēts pakāpeniski izbeigt ogļu, citu 
fosilo kurināmo un fosilā kurināmā 
subsīdiju izmantošanu attiecīgajā 
teritorijā tādā laikposmā, kas atbilst 
mērķim ierobežot temperatūras kāpumu, 
nodrošinot, ka tas nepārsniedz 1,5°C 
salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni;

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pamatojumu teritoriju noteikšanai 
par teritorijām, kuras vissmagāk skar a) 
apakšpunktā minētais pārkārtošanās 
process un kurām saskaņā ar 1. punktu 
jāsniedz TPF atbalsts;

(b) pamatojumu teritoriju vai nozaru 
noteikšanai par tādām, kuras vissmagāk 
skar a) apakšpunktā minētais pārkārtošanās 
process, saskaņā ar 1. punktu;

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko 

(c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, darba tirgus, 
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un vidisko ietekmi, ko rada pārkārtošanās 
uz klimatneitrālu ekonomiku, nosakot 
iespējamo skarto darbvietu skaitu un 
darbvietu zudumu, attīstības vajadzības un 
mērķus, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam 
saistībā ar tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās;

ekonomisko un vidisko ietekmi un papildu 
ieguvumiem, jo īpaši veselības un 
labklājības jomā, ko rada pārkārtošanās uz 
atjaunojamos energoresursos balstītu, 
lielā mērā resursefektīvu un 
energoefektīvu, aprites un klimatneitrālu 
ekonomiku, nosakot iespējamo skarto 
darbvietu skaitu un darbvietu zudumu, kā 
arī iespējamo darbvietu radīšanu, jaunu 
prasmju nepieciešamību un citas sociālās 
sekas, kas izriet no zaļās ekonomikas, 
attīstības vajadzības un mērķus, kas 
jāsasniedz līdz 2030. gadam saistībā ar 
pāreju uz nulles emisijām, pāreju no 
fosilā kurināmā izmantošanas vai tādu 
darbību, kurās ir augsta siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāte, izbeigšanu šajās 
teritorijās, un enerģētiskās nabadzības 
problēmas;

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālo, 
ekonomisko un vidisko ietekmi, kas rodas, 
pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
ekonomiku;

(d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālās, darba 
tirgus, ekonomiskās un vidiskās grūtības 
un izmantojot iespējas, kas rodas, 
pārkārtojoties uz atjaunojamos 
energoresursos balstītu, lielā mērā 
resursefektīvu un energoefektīvu, aprites 
un klimatneitrālu ekonomiku, un 
detalizētu plānoto darbību sarakstu, 
ievērojot kopīgu principu par līdzsvara 
nodrošināšanu starp katru no trijām 
4. panta 2. punktā, 2.a punktā un 
2.b punktā minētajām investīciju sadaļām;

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) novērtējumu par tā saskaņotību ar 
citām valsts, reģionālām vai teritoriālām 
stratēģijām un plāniem;

(e) novērtējumu par tā saskaņotību ar 
citām valsts, reģionālām, teritoriālām, 
starpreģionu vai pārrobežu stratēģijām un 
plāniem, citiem Savienības fondiem, 
piemēram, [ESF+], ERAF un EGF, 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem NEKP, saistītajām Savienības 
stratēģijām (Eiropas zaļo kursu un 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru), kā arī 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem;

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) detalizētu sarakstu, kurā uzskaitīti 
dažādie partneri un ieinteresētās 
personas, ar kuriem notika apspriešanās 
un kuri pārstāv attiecīgās teritorijas 
iedzīvotājus;

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pārvaldības mehānismu aprakstu, 
kas aptver partnerattiecību veidošanas 
kārtību, plānotos pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumus un atbildīgās 
struktūras;

(f) pārvaldības instrumentu un 
mehānismu aprakstu, kas aptver 
partnerības nolīgumu un metodes 
attiecīgo vietējo un reģionālo pašvaldību 
iesaistīšanai partnerības organizēšanā un 
īstenošanā, plānotos pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumus un atbildīgās 
struktūras, saskaņā ar Eiropas rīcības 
kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar 
Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem (CDR 240/2014);
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) aprakstu par to, kā tika veikta 
sabiedriskā apspriešana pirms taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālo plānu 
sagatavošanas un kā tika ņemti vērā 
apspriešanas rezultāti;

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) aprakstu par paredzēto darbību 
veidiem un to paredzamo devumu 
pārkārtošanās ietekmes mazināšanā;

(g) novērtējumu par pārkārtošanās 
sniegtajām iespējām skartajām teritorijām 
un to iedzīvotājiem ar aprakstu par 
paredzēto darbību veidiem, tostarp tādu 
darba tirgus un prasmju politiku, kāda ir 
vajadzīga, lai aktīvi veicinātu un atbalstītu 
nodarbinātību un darbvietu izveidi, un to 
paredzamo devumu pārkārtošanās ietekmes 
uz sabiedrību, ekonomiku, energoapgādes 
drošību un vidi mazināšanā un problēmu 
pārveidošanā par iespējām attiecīgajam 
reģionam un tā iedzīvotājiem;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) ja atbalstu sniedz ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU, 
šādu darbību un uzņēmumu izsmeļošu 
sarakstu un pamatojumu šāda atbalsta 
nepieciešamībai, izmantojot plaisas analīzi, 

(h) ja atbalstu sniedz investīcijām 
uzņēmumos, kas nav MVU, šādu darbību 
un uzņēmumu izsmeļošu sarakstu un 
pamatojumu šāda atbalsta nepieciešamībai, 
izmantojot plaisas analīzi, kas parāda, ka, 
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kas parāda, ka, ja investīcijas nebūs, 
paredzamais darbvietu zudums būtu lielāks 
nekā paredzamo jauno darbvietu skaits;

ja investīcijas nebūs, paredzamais 
darbvietu zudums būtu lielāks nekā 
paredzamo jauno darbvietu skaits; vai ja ir 
neatliekama vajadzība pārkvalificēt darba 
ņēmējus un darba meklētājus un nav 
pieejams cits finansējums;

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) ja atbalstu sniedz investīcijām 
nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, atbalstāmo 
darbību izsmeļošu sarakstu un 
pamatojumu, ka tās veicina pārkārtošanos 
uz klimatneitrālu ekonomiku un rada 
ievērojamu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu, kas ir ievērojami zemāks 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar 
noteikumu, ka tās vajadzīgas, lai aizsargātu 
lielu skaitu darbvietu;

(i) ja atbalstu sniedz investīcijām 
nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikumā uzskaitītās darbības, 
atbalstāmo darbību izsmeļošu sarakstu un 
pamatojumu, ka tās veicina pārkārtošanos 
uz atjaunojamos energoresursos balstītu, 
lielā mērā resursefektīvu un 
energoefektīvu, aprites un klimatneitrālu 
ekonomiku un rada ievērojamu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu, kas ir ievērojami zemāks 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar 
noteikumu, ka tās vajadzīgas, lai aizsargātu 
lielu skaitu darbvietu, un ir vērstas uz 
sociālo ilgtspēju;

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) sinerģiju un papildināmību ar citām 
Savienības programmām un Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma pīlāriem, lai 
risinātu apzinātās attīstības vajadzības.

(j) sinerģiju un papildināmību ar citām 
Savienības programmām un Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma pīlāriem, lai 
risinātu apzinātās attīstības vajadzības 
plāna teritorijā.
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Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) skaidrs apraksts par to, kāda loma 
plānu īstenošanas atbalstīšanā tiek gaidīta 
no valsts pārvaldes iestādēm un valsts 
aģentūrām.

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni 
atbilst Regulas (ES) [jaunā KNR] [23.] 
pantā minētajām teritoriālajām stratēģijām, 
attiecīgajām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām, nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāram.

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni 
atbilst Regulas (ES) [jaunā KNR] [23.] 
pantā minētajām teritoriālajām stratēģijām, 
attiecīgajām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām, nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem, Eiropas zaļajam kursam, 
Eiropas sociālo tiesību pīlāram, Savienības 
saistībām, kas izriet no Parīzes nolīguma, 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja, saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 
14. pantu pārskatot nacionālo enerģētikas 
un klimata plānu, taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns ir jāpārskata, šo 
pārskatīšanu veic kā daļu no starpposma 
pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (ES) 
[jaunā KNR] 14. pantu.

svītots
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Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos neiekļauj publiskās 
investīcijas fosilā kurināmā 
infrastruktūrā un sniedz iespēju vēl vairāk 
nostiprināt vietējo ekonomiku un īsu 
saimniecisko apriti.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šo pantu piemēro, pilnībā ievērojot 
Savienības un valsts tiesību aktus par 
datu aizsardzību un neskarot 
Regulas (ES) .../... [jaunā KNR] 
noteikumus.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 4. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 
3. punktā un 8. panta 4. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 70
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Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
iecēlusi katra dalībvalsts, un apspriežas ar 
ieinteresētajām personām saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 8. panta 4. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 3. panta 3. punktu un 
8. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts 
stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā 
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) nodarbinātība ogļu un lignīta 
ieguvē (25 % svērums).

(ii) nodarbinātība ogļu un lignīta, 
kūdras un degslānekļa ieguvē un to 
enerģijas izmantošanā (25 % svērums);
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Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) piešķīrumi, kas izriet no a) punkta 
piemērošanas, tiek koriģēti, lai 
nodrošinātu, ka neviena dalībvalsts 
nesaņem summu, kas pārsniedz 2 miljardus 
EUR. Summas, kas pārsniedz 2 miljardus 
EUR par dalībvalsti, tiek pārdalītas 
proporcionāli visu citu dalībvalstu 
piešķīrumiem. Dalībvalstu daļas attiecīgi 
tiek pārrēķinātas;

(b) piešķīrumi, kas izriet no a) punkta 
piemērošanas, tiek koriģēti, lai 
nodrošinātu, ka neviena dalībvalsts 
nesaņem summu, kas pārsniedz 8 miljardus 
EUR. Summas, kas pārsniedz 2 miljardus 
EUR par dalībvalsti, tiek pārdalītas 
proporcionāli visu citu dalībvalstu 
piešķīrumiem. Dalībvalstu daļas attiecīgi 
tiek pārrēķinātas;

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārkārtošanās procesa izklāsts un 
visnelabvēlīgāk skarto teritoriju noteikšana 
dalībvalstī

1. Pārkārtošanās procesa izklāsts un to 
teritoriju noteikšana dalībvalstī, kurām ir 
vajadzīgs atbalsts, lai pārkārtotos uz 
nulles emisijām

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Izklāsta plānoto procesu, kā notiks 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku 
atbilstīgi nacionālo enerģētikas un klimata 
plānu un citu esošo pārkārtošanās plānu 
mērķiem, un sniedz hronoloģisku pārskatu 
par tādu darbību kā ogļu un lignīta 
ieguves vai ogļu izmantošanas 
elektroenerģijas ražošanā izbeigšanu vai 
samazināšanu.

1.1. Izklāsta plānoto procesu, kā notiks 
pārkārtošanās uz atjaunojamos 
energoresursos balstītu, lielā mērā 
resursefektīvu un energoefektīvu, aprites 
un klimatneitrālu ekonomiku atbilstīgi 
nacionālo enerģētikas un klimata plānu un 
citu esošo pārkārtošanās plānu mērķiem, 
un sniedz hronoloģisku pārskatu par 
darbību, kas saistītas ar fosilo kurināmo, 
izbeigšanu vai samazināšanu līdz 
2050. gadam, un tādā laikposmā, kas 



RR\1210220LV.docx 163/326 PE648.609v04-00

LV

atbilst mērķim ierobežot temperatūras 
kāpumu, nodrošinot, ka tas nepārsniedz 
1,5°C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Norāda, kurās teritorijās gaidāma 
vissmagākā ietekme, un teritoriju izvēli 
pamato ar atbilstošo novērtējumu par 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību, 
pamatojoties uz 1.1. punktā sniegto 
izklāstu.

1.2. Norāda tās teritorijas, nozares, 
kopienas un tur dzīvojošo personu grupas, 
kurām visvairāk ir vajadzīgs atbilstošs 
atbalsts, lai grūtības pārvērstu par 
iespējām šiem cilvēkiem, un teritoriju 
izvēli pamato ar atbilstošo novērtējumu par 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību, 
pamatojoties uz 1.1. punktā sniegto 
izklāstu.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārkārtošanās grūtību novērtējums 
par katru noteikto teritoriju

2. Pārkārtošanās grūtību un iespēju 
novērtējums par katru noteikto teritoriju

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts– 2.1. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. Novērtējums par pārkārtošanās 
procesa uz klimatneitrālu ekonomiku 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo ietekmi

2.1. Novērtējums par pārkārtošanās 
procesa uz atjaunojamos energoresursos 
balstītu, lielā mērā resursefektīvu un 
energoefektīvu, aprites un klimatneitrālu 
ekonomiku ekonomiskajām, sociālajām, 
nozaru un teritoriālajām grūtībām un 
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iespējām

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.1. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – c 
apakšpunkts – tabula – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sarūkošās nozares, kurās saistībā ar 
pārkārtošanos ir paredzama darbību 
izbeigšana vai būtiska samazināšana, 
iekļaujot atbilstošu hronoloģisku pārskatu,

– sarūkošās nozares un nozares, kam 
jāsarūk atbilstīgi Eiropas zaļā kursa 
pamatmērķiem, kurās saistībā ar 
pārkārtošanos ir paredzama darbību 
izbeigšana vai būtiska samazināšana, 
iekļaujot atbilstošu hronoloģisku pārskatu,

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.1. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – c 
apakšpunkts – tabula – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– paredzētais zaudēto darbvietu skaits 
un pārkvalificēšanas vajadzības, ņemot 
vērā prasmju prognozes,

– paredzētais zaudēto darbvietu skaits 
un pārkvalificēšanas, prasmju un mācību 
vajadzības, kā arī atbalsta veidi un 
politika, kas plānoti, ņemot vērā prognozes 
par prasmēm, kuras vajadzīgas nozarēm 
un rūpniecībai, lai pielāgotos prasītajām 
izmaiņām,

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.1. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – c 
apakšpunkts – tabula – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ekonomikas diversificēšanas 
potenciāls un attīstības iespējas.

– ekonomikas diversificēšanas 
potenciāls un attīstības iespējas teritorijām 
un to iedzīvotājiem citās iespējamās vai 
jauns ilgtspējīgās nozarēs vai uzņēmumos,
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Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.1. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – c 
apakšpunkts – tabula – 2. punkts – 2.a ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– paredzamā ietekme uz dažādām 
vietējās sabiedrības kategorijām pēc 
vecuma, dzimuma un dzīvesvietas.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.2. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Attīstības vajadzības un mērķi līdz 
2030. gadam, lai panāktu 
klimatneitralitāti.

2.2. Attīstības vajadzības un mērķi līdz 
2030. gadam, lai panāktu uz atjaunojamos 
energoresursos balstītu, lielā mērā 
resursefektīvu un energoefektīvu, aprites 
un klimatneitrālu ekonomiku.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.2. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – d 
apakšpunkts – tabula – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Attīstības vajadzības, lai varētu 
risināt pārkārtošanās grūtības, 

– Attīstības vajadzības, lai varētu 
risināt pārkārtošanās grūtības un iespējas,

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.2. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – d 
apakšpunkts – tabula – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– mērķi un rezultāti, kas paredzami, 
īstenojot TPF prioritāti.

– mērķi un rezultāti, tostarp attiecībā 
uz attiecīgo reģionu iedzīvotājiem, kas 
paredzami, īstenojot TPF prioritāti;

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.2. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – d 
apakšpunkts – tabula – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Mērķi un rezultāti, kas paredzami 
attiecībā uz vietējo ekonomiku

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.3. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – e 
apakšpunkts – tabula – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– citi reģionālie vai nacionālie 
attīstības plāni.

– citas reģionālās, nacionālās, 
teritoriālās, starpreģionu vai pārrobežu 
stratēģijas un plāni, citi Savienības fondi, 
piemēram, [ESF+], ERAF un EGF, 
nacionālie enerģētikas un klimata plāni 
NEKP un saistītās Savienības stratēģijas 
(Eiropas zaļais kurss un Eiropas sociālo 
tiesību pīlārs), kā arī Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi;

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.3. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – e 
apakšpunkts – tabula – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Detalizēts saraksts, kurā uzskaitīti 
dažādie partneri un ieinteresētās 
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personas, ar kuriem notika apspriešanās 
un kuri pārstāv attiecīgās teritorijas 
iedzīvotājus

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.4. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – g 
apakšpunkts – tabula – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Plānoto darbību veidi un to 
paredzamais devums klimatiskās 
pārkārtošanās ietekmes mazināšanā

– Plānoto darbību veidi un to 
paredzamais devums taisnīgas 
pārkārtošanās uz nulles emisijām 
pavadīšanā un aktīvā atbalstīšanā

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.4. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – h 
apakšpunkts – tabula – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– šādu darbību un uzņēmumu 
izsmeļošs saraksts un par katru no tiem – 
pamatojumā tam, ka šāds atbalsts ir 
vajadzīgs, sniedzot plaisas analīzi, kas 
parāda, ka, ja šo investīciju nebūs, 
paredzamais zaudēto darbvietu skaits 
pārsniegs paredzamo jauno darbvietu 
skaitu,

– šādu darbību un uzņēmumu 
izsmeļošs saraksts un par katru no tiem – 
pamatojumā tam, ka šāds atbalsts ir 
vajadzīgs, sniedzot plaisas analīzi, kas 
parāda, ka, ja šo investīciju nebūs, 
paredzamais zaudēto darbvietu skaits 
pārsniegs paredzamo jauno ilgtspējīgo un 
pienācīgo darbvietu skaitu, vai ja ir 
neatliekama vajadzība pārkvalificēt darba 
ņēmējus un darba meklētājus un nav 
pieejams cits finansējums.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.4. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – i 
apakšpunkts – tabula – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izsmeļošs saraksts ar darbībām, kas – izsmeļošs saraksts ar darbībām, kas 
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tiks atbalstītas, un pamatojums tam, ka tās 
veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku un palīdz tik ievērojami 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, ka 
tā pat ir zemāka par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, ko izmanto bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, un ar nosacījumu, 
ka šīs darbības ir vajadzīgas, lai varētu 
aizsargāt ievērojamu skaitu darbvietu,

tiks atbalstītas, un pamatojums tam, ka tās 
veicina pārkārtošanos uz atjaunojamos 
energoresursos balstītu, lielā mērā 
resursefektīvu un energoefektīvu, aprites 
un klimatneitrālu ekonomiku un palīdz tik 
ievērojami samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ka tā pat ir zemāka par 
attiecīgajām līmeņatzīmēm, ko izmanto 
bezmaksas kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, un ar nosacījumu, 
ka šīs darbības ir vajadzīgas, lai varētu 
pielāgot, pārveidot vai likvidēt attiecīgās 
darbvietas, un ka tās ir vērstas uz sociālo 
ilgtspēju.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.4. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – j 
apakšpunkts – tabula – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– plānoto darbību sinerģija un 
papildināmība ar citām programmām, kas 
paredzētas mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” 
(pārkārtošanās procesa atbalstam), ar 
citiem finanšu instrumentiem (Savienības 
Emisiju tirdzniecības modernizācijas 
fondu) un ar pārējiem Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma pīlāriem (īpaša 
shēma programmā InvestEU un kopā ar 
Eiropas Investīciju banku īstenots 
aizdevuma mehānisms publiskajam 
sektoram), lai risinātu konstatētās 
investēšanas vajadzības.

– plānoto darbību sinerģija un 
papildināmība ar citām programmām, kas 
paredzētas mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” 
(pārkārtošanās procesa atbalstam), ar 
citiem finanšu instrumentiem (Savienības 
Emisiju tirdzniecības modernizācijas 
fondu) un ar pārējiem Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma pīlāriem (īpaša 
shēma programmā InvestEU un kopā ar 
Eiropas Investīciju banku īstenots 
aizdevuma mehānisms publiskajam 
sektoram), lai risinātu konstatētās 
investēšanas vajadzības un atbalstu, kas ir 
vajadzīgs skarto reģionu iedzīvotājiem, jo 
īpaši darba ņēmējiem, tostarp darba 
meklētājiem.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.4. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – j 
apakšpunkts – tabula – 1.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apraksts par to, kāda loma plānu 
īstenošanas atbalstīšanā tiek gaidīta no 
valsts pārvaldes iestādēm un valsts 
aģentūrām.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – tabula – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Kārtība, kādā partnerus iesaista 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna 
sagatavošanā, īstenošanā, pārraudzībā un 
izvērtēšanā,

– Vienošanās par partneru, tostarp 
NVO, arodbiedrību un citu svarīgu 
pārstāvju un skarto reģionu iedzīvotājus, jo 
īpaši darba ņēmējus un darba meklētājus, 
pārstāvošu ieinteresēto personu aktīvu 
līdzdalību taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna sagatavošanā, īstenošanā, 
pārraudzībā un izvērtēšanā, tostarp par to, 
kuras pilsoniskās sabiedrības organizācijas 
tiks iesaistītas un kā notiks apspriešanās ar 
sabiedrības pārstāvjiem un to proaktīva 
iesaistīšana plānošanas procesā, saskaņā ar 
Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz 
partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
(CDR 240/2014). Apspriešanās un 
iesaistīšana būtu jāveic pirms plānošanas 
dokumentu izstrādes, tās laikā un pēc tās;

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – tabula – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sabiedriskās apspriešanas 
iznākums.

– sabiedriskās apspriešanas iznākums 
saskaņā ar Eiropas rīcības kodeksu 
attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
(CDR 240/2014) un apraksts par to, kā šī 
apspriešana tika veikta un kā šādas 
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apspriešanas iznākums ir ņemts vērā 
attiecīgajā plānā.

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – tabula – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Plānotie pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumi, arī rādītāji, pēc 
kuriem mēra plāna spēju sasniegt tajā 
izvirzītos mērķus.

– Plānotie pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumi, arī rādītāji, pēc 
kuriem mēra plāna spēju sasniegt tajā 
izvirzītos mērķus, ar fosilo kurināmo 
saistīto darbību pakāpenisku izbeigšanu 
skartajos reģionos, jauno ilgtspējīgo un 
pienācīgo darbvietu skaitu un potenciālās 
nodarbinātības iespējas, tādus gaidītos 
sociālos rezultātus kā galējas nabadzības 
samazināšana.

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts –3.3. apakšpunkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Struktūra vai struktūras, kas atbildīgas par 
plāna īstenošanas koordinēšanu un 
pārraudzību, un to attiecīgā loma

Struktūra vai struktūras, kas atbildīgas par 
plāna īstenošanas koordinēšanu un 
pārraudzību, un to attiecīgā loma, saskaņā 
ar Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz 
partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
(CDR 240/2014)

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
III pielikums – tabula – 1. kolonna – aiz “RKI 209” (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NUTS 3 reģionam, kas īsteno taisnīgas 
pārkārtošanās plānus, reģionālā sociālā 
attīstība
RKI 301 – Investīcijas mikrofinansēšanā, 
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sociālo uzņēmumu finansēšanā un 
sociālajā ekonomikā
RKI 302 – Izglītības un apmācības 
infrastruktūra
RKI 303 – Investīcijas energoefektīviem 
sociālajiem mājokļiem, kas palīdz risināt 
enerģētiskās nabadzības problēmu, un 
mājokļa primārie risinājumi cilvēkiem, 
kuri ir pakļauti bezpajumtniecības riskam 
vai ir bez pajumtes
RKI 308 – Kvalitatīvas, ilgtspējīgas un 
izmaksu ziņā pieejamas sociālās un 
veselības aprūpes infrastruktūras un 
veselības aprūpes pakalpojumi, un 
inovatīvi veselības aprūpes risinājumi, 
tostarp veselības aprūpes pakalpojumi un 
jauni aprūpes modeļi
RKI 305 – Sociālā inovācija, tostarp 
inovatīvi sociāli risinājumi un shēmas, 
kuru mērķis ir sekmēt sociālo ietekmi un 
rezultātus attiecīgajās jomās
RKI 306 – Kultūras un mantojuma 
darbības ar sociālu mērķi
RKI 307 – Tādas vietējās sabiedrības 
infrastruktūras kā kopienas centri un 
brīvprātīgo centri
RKI 308 – Personu ar invaliditāti 
iekļaušana un piekļūstamības 
nodrošināšana šīm personām
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VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS 
ATZINUMS

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Alexandr Vondra

ĪSS PAMATOJUMS

Taisnīgas pārkārtošanās fonds (TPF) ir Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pirmais pīlārs un 
ir uzskatāms par priekšnoteikumu sekmīgai pārejai uz klimatneitrālu ekonomiku. Komisija ir 
iecerējusi panākt, lai „neviens nebūtu atstāts novārtā”, tomēr ar priekšlikumu par TPF šo 
solījumu neizdosies pildīt. 

Pirmkārt, ar 7,5 miljardu EUR kopējo summu TPF ir stipri vien par maz, lai apmierinātu 
prognozētās vajadzības, kas dažās dalībvalstīs laika periodā līdz 2050. gadam ir lēstas 
simtiem miljardu apmērā. Tāpēc uzskatu, ka ir vajadzīgi papildu līdzekļi, lai TPF apjomu 
palielinātu, un par to ir jādiskutē pašlaik notiekošajās sarunās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu.  

Otrkārt, Komisija resursu trūkumam pievēršas, nosakot, ka līdzekļi ir obligāti jāpārvieto no 
ERAF un ESF+. Manuprāt, tādā veidā tiek atņemti līdzekļi citiem svarīgiem mērķiem, un tas 
dalībvalstīm būtu jādara tikai brīvprātīgi un pēc pašu ieskatiem, jo tieši dalībvalstis spēj 
vislabāk izvērtēt pašu vajadzības pēc investīcijām.

Treškārt, būtu jāmaina TPF izdevumu prioritātes, lai panāktu maksimālu fonda finansējuma 
ietekmi. ES pārkārtošanās uz mazoglekļa ekonomiku pirmos un vissmagāk skars no ogļu un 
lignīta rūpniecības atkarīgos ES reģionus. Tādēļ ievērojama daļa TPF resursu būtu jāiegulda 
dalībvalstīs un reģionos, kas joprojām ir ļoti lielā mērā — vai pat pilnībā — atkarīgi no ogļu 
un lignīta rūpniecības un kur uz ilgtspēju vērstu pārkārtošanās procesu ietekme uz ekonomiku 
un sabiedrību būs visizteiktākā.  

Lai dalībvalstīm būtu vieglāk panākt klimatneitralitāti:

– būtu jāatļauj investēt gāzes sektorā, ja tādējādi tiek panākts, ka būtiski samazinās emisijas, 
jo gāze būtu uzskatāma par pārejas perioda energoresursu;
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– nedrīkstētu pieļaut lielo uzņēmumu diskriminēšanu, jo tie var nodrošināt vērienīgākus 
ieguldījumus, taču, protams, būtu jāatbalsta arī MVU un jauni ietekmīgi uzņēmumi; un 

– jaunas tehnoloģijas būtu jāatbalsta, ja tās ir pietiekami aprobētas, lai būtu gatavas 
izmantošanai, jo tādējādi ar TPF īstermiņā varētu panākt reālas pārmaiņas.

Ņemot vērā politisko kontekstu, kas ir aktuāls plašākā mērogā — cita starpā arī iespēju, ka 
līdz ar Covid-19 krīzes sākšanos investēšanas kapacitāte mazināsies —, uzskatu, ka ES, 
iespējams, nav gatava līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Reģionālās attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. norāde

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu 
un 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu („Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un jo īpaši mērķi, kas izklāstīts 
minētā nolīguma 2. pantā, kā arī 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, koncentrējot 
Savienības finansējumu uz vides un 
sociālās ilgtspējas ziņā stabiliem mērķiem. 
Ar šo regulu īsteno vienu no prioritātēm, 
kas noteiktas paziņojumā par Eiropas zaļo 
kursu („Eiropas zaļais kurss”)11, un tā ir 
daļa no Ilgtspējīgas Eiropas investīciju 
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pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

plāna12, kas nodrošina īpašu finansējumu 
saskaņā ar Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismu kohēzijas politikas kontekstā, 
lai palīdzētu Savienības teritorijām un to 
iedzīvotājiem, sevišķi vismazāk 
aizsargātajiem, risināt ekonomiski un 
sociāli problemātiskus jautājumus, kas 
saistīti ar pāreju uz klimatneitrālu, 
enerģijas un resursu patēriņa ziņā 
efektīvu aprites ekonomiku, kura 
īstenojama ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
un kurā atlikušās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas tiek kompensētas ar līdzvērtīgu 
absorbciju un tiek aizsargātas un vairotas 
Savienības dabas bagātības, kā arī cilvēku 
veselība un labsajūta.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar 
Parīzes nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa 
pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem 
un vidējā termiņā nodrošinās iespējas un 
risināmus jautājumus, ne visi reģioni un 
dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena 
izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas 
reaģēšanas spējas. Daži no tiem ir 
attīstītāki nekā citi, savukārt pārkārtošanās 
ir saistīta ar plašāku sociālo un ekonomisko 
ietekmi uz tiem reģioniem, kuri lielā mērā 
ir atkarīgi no fosilā kurināmā — jo īpaši 
oglēm, lignīta, kūdras un degslānekļa — 
vai nozarēm, kurās ir vislielākā 

(2) Pāreja uz klimatneitrālu, vides ziņā 
ilgtspējīgu un enerģijas un resursu 
patēriņa ziņā efektīvu aprites ekonomiku ir 
viens no svarīgākajiem Savienības 
politikas mērķiem, un tam būs vajadzīgas 
būtiskas papildu investīcijas. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību, lai tādējādi 
palīdzētu sasniegt Parīzes nolīguma 
mērķus. Pasākumu īstenošana cīņai pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
dos visādā ziņā izdevīgu rezultātu 
ilgtermiņā, tomēr vidējā termiņā tie visiem 
gan piedāvā iespējas, gan rada grūtības, 
jo ne visi cilvēki, teritorijas un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
un tiem ir arī atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Dažiem ir augstāks attīstības līmenis nekā 
citiem, savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar 
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siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte. 
Šāda situācija rada ne tikai dažāda ātruma 
pārkārtošanās risku Savienībā attiecībā uz 
rīcību klimata politikas jomā, bet arī 
pieaugošas atšķirības starp reģioniem, kas 
kaitē sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas mērķiem.

plašāku sociālo un ekonomisko ietekmi uz 
tiem reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi 
no fosilā kurināmā — jo īpaši oglēm, 
lignīta, kūdras un degslānekļa — vai 
nozarēm, kurās ir vislielākā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāte. Šāda situācija 
rada ne tikai dažāda ātruma pārkārtošanās 
risku Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt vērstai uz cilvēkiem, taisnīgai, 
iekļaujošai un visiem sociāli pieņemamai, 
tai ir jāmazina nevienlīdzība un tā 
nedrīkst nevienu atstāt novārtā. Tāpēc gan 
Savienībai, gan dalībvalstīm jau no paša 
sākuma ir jāņem vērā tās ekonomiskā un 
sociālā ietekme un ietekme uz vidi un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
nepieļautu un — ja tas nav iespējams, — 
mazinātu nelabvēlīgās sekas un lai 
piedāvātu jaunas iespējas pārkārtošanās 
procesa visvairāk skartajiem cilvēkiem un 
teritorijām. Šajā ziņā liela nozīme ir 
Savienības budžetam.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pārkārtošanās uz oglekļa emisiju 
ziņā neitrālu ekonomiku ir arī iespēja 
radīt vairāk darbvietu. Saskaņā ar 
Komisijas 2019. gada pārskatu par 
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svarīgākajām norisēm nodarbinātības un 
sociālās situācijas jomā Eiropā (ESDE) 
pārkārtošanās uz oglekļa emisiju ziņā 
neitrālu ekonomiku palielinās pieejamo 
darbvietu skaitu. Tiek prognozēts, ka līdz 
2030. gadam papildus jau plānotajiem 
12 miljoniem jaunu darbvietu 
pārkārtošanās Savienībā radīs vēl 
1,2 miljonus darbvietu. Komisija uzskata, 
ka pārkārtošanās varētu mazināt patlaban 
vērojamo darbvietu polarizāciju, ko 
izraisa automatizācija un digitalizācija, 
un radīt darbvietas arī atalgojuma un 
prasmju skalas vidējā līmenī, sevišķi 
būvniecības un ražošanas nozarēs.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Vērienīgākiem kohēzijas politikas 
instrumentiem un elastībai attiecībā uz 
Savienības budžetu ir ārkārtīgi svarīga 
nozīme, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas 
sekas, kas patlaban ir vērojamas 
dalībvalstu ekonomikā un sabiedrībā. 
Būtu jāļauj dalībvalstīm atbilstoši valsts 
ekonomikas un sabiedrības vajadzībām 
brīvi pārvietot apropriācijas starp 
dažādiem fondiem, izdevumu posteņiem 
un prioritātēm neatkarīgi no tā, kādi ir 
tematiskās koncentrācijas mērķi un 
nosacījumi, ko Savienība ir definējusi 
makroekonomikas un/vai politikas līmenī.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
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Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz cilvēkiem un teritorijām 
novērst ietekmi, ko uz sabiedrību, vidi un 
ekonomiku rada pāreja uz Savienības 
klimatneitralitāti, un tādēļ, arī rēķinoties 
ar Covid-19 krīzes ietekmi, reģionālā 
līmenī jāapvieno Savienības budžeta 
izdevumi klimata, vides, ekonomikas un 
sociālajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo 
ietekmi uz nodarbinātību. Tas atspoguļots 
TPF konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā 
pašā līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] 
[4.] pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir atbalstīt darbības, 
kas vērstas uz taisnīgu un sekmīgu pāreju 
uz klimatneitrālu ekonomiku, kā arī 
nepieļaut un — ja tas nav iespējams, — 
mazināt klimata un vides jomā īstenotas 
pārkārtošanās negatīvo ietekmi, un tādēļ 
palīdzēt un piedāvāt jaunas iespējas 
visvairāk skartajiem cilvēkiem un 
teritorijām, un jo īpaši darba ņēmējiem, 
kurus tas skar tieši. Saskaņā ar TPF 
konkrēto mērķi TPF atbalstītajām 
darbībām būtu tieši jāpalīdz vieglāk īstenot 
pārkārtošanās procesu un mazināt 
pārkārtošanās ietekmi, un tāpēc ar tām 
būtu jārada jaunas stabilas 
nodarbinātības iespējas, jāmazina 
nelabvēlīgā ietekme uz nodarbinātību un 
nelabvēlīgas sociālās sekas, kas varētu 
veicināt iedzīvotāju aizplūšanu no 
skartajiem reģioniem, un jāfinansē 
vietējās ekonomikas diversifikācija un 
modernizācija, tādēļ tieši atbalstot vides 
un sociālās ilgtspējas ziņā stabilus 
pasākumus. Tas atspoguļots TPF 
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konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] 
[4.] pantā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) TPF būtu jānodrošina tādā 
apjomā, kāds ir vajadzīgs taisnīgam 
pārkārtošanās procesam, kas īstenojams 
klimata un vides jomā. Finansējums būtu 
jāpiešķir visām dalībvalstīm, lai palīdzētu 
tām īstenot pārkārtošanos, un īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš ogļrūpniecības 
teritorijām, kur joprojām notiek ogļu 
ieguve, un arī teritorijām, kur notiek 
svarīgas strukturālas pārmaiņas, jo 
kalnrūpniecības darbība tiek pakāpeniski 
izbeigta.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata 
pasākumos. Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 
25 % apmērā no Savienības budžeta 

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jākļūst par vienu no 
galvenajiem faktoriem, kurš veicina 
klimata pasākumu integrāciju un ātrāku 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku, kas īstenojama ne vēlāk kā 
līdz 2050. gadam. Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, ar ko tiek 
papildinātas investīcijas, kuras vajadzīgas, 
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izdevumiem. Šo mērķi palīdzēs pilnībā 
sasniegt līdzekļi, kas pārvietoti no ERAF 
un ESF+.

lai sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dotu 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 
40 % apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Šo mērķi palīdzēs sasniegt 
līdzekļi, kas pārvietoti no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un 
Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+), ja 
dalībvalstis tā būs nolēmušas.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ar TPF līdzekļiem vien 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti nav 
iespējams īstenot. Abi pārējie Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma pīlāri — 
papildus TPF — piedāvās vēl arī citu 
pasākumu komplektu un finansēšanas 
iespējas, lai pārkārtošanos vieglāk un 
ātrāk varētu īstenot visvairāk skartie 
reģioni. Ar īpašu taisnīgas pārkārtošanās 
shēmu, kas izveidota ar programmu 
InvestEU, tiks piesaistītas privātas 
investīcijas tieši tiem reģioniem, kuri 
īsteno pārkārtošanos, un tas palīdzēs 
attiecīgo reģionu ekonomikai rast jaunus 
izaugsmes avotus, piemēram, projektus, 
kas paredzēti dekarbonizācijas, 
ekonomikas diversifikācijas īstenošanai 
reģionos un projektus enerģētikas, 
transporta un sociālās infrastruktūras 
jomā. Eiropas Investīciju bankas 
piedāvātais publiskā sektora aizdevumu 
mehānisms ar Savienības budžeta 
nodrošinājumu tiks izmantots, lai 
piešķirtu koncesionālus aizdevumus 
publiskajam sektoram, piemēram, 
investīcijām enerģētikas un transporta 
infrastruktūrā, centralizētas 
siltumapgādes tīklos un ēku atjaunošanā 
vai siltināšanā.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Taisnīga pārkārtošanās cita starpā 
nozīmē arī atbalstu tiem, ko visvairāk ir 
ietekmējušas klimata pārmaiņas. Klimata 
maiņas ietekme dažos reģionos un 
kopienās būs krietni smagāka nekā citos, 
tāpēc Eiropai ir solidāri jāpalīdz tiem 
noturēties.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) Ar TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi, neskarot citus kohēzijas politikas 
mērķus, nedz arī citiem ERAF un ESF+ 
mērķiem paredzētos finanšu piešķīrumus.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 

(8) Pārkārtošanās process, kas 
īstenojams klimata un vides jomā, ir grūts 
uzdevums visām dalībvalstīm, un tomēr 
tas arī piedāvā jaunas iespējas ilgtermiņā. 
Tas būs īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, 
kuras ne vien lielā mērā paļaujas uz cieto 
fosilo kurināmo, bet arī uz siltumnīcefekta 
gāzu ziņā intensīvām rūpnieciskajām 
darbībām. Šīs darbības būs pakāpeniski 
jābeidz īstenot vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, vienlaikus 
garantējot pastāvīgu apgādi ar drošiem un 
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vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

ilgtspējīgiem energoresursiem par 
pieņemamu cenu. Tādēļ TPF būtu jāaptver 
visas dalībvalstis, bet šī fonda finanšu 
līdzekļu sadalījumā būtu jāatspoguļo 
dalībvalstu spēja finansēt vajadzīgās 
investīcijas, lai spētu pārkārtoties uz 
klimatneitralitāti.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu 
shēmu, Komisijai pēc objektīviem 
kritērijiem būtu jānosaka pieejamo 
piešķīrumu sadalījums pa gadiem katrai 
dalībvalstij atbilstīgi mērķim „Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”.

(9) Lai izveidotu atbilstošu TPF 
finanšu shēmu, Komisijai pēc objektīviem 
kritērijiem un ar skaidriem nosacījumiem 
būtu jāizklāsta pieejamo piešķīrumu 
sadalījums pa gadiem katrai dalībvalstij 
atbilstīgi mērķim „Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
kopienas, darba ņēmējus, vietējo 
ekonomiku un ir ilgtspējīgas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā, ņemot vērā visus 
zaļā kursa un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra mērķus. Finansētajiem projektiem 
būtu jāveicina pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu, vides ziņā ilgtspējīgu un 
enerģijas un resursu patēriņa ziņā 
efektīvu aprites ekonomiku. Investīcijām 
pārejas perioda energoresursos, 
piemēram, dabasgāzē, būtu jākvalificējas 
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Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

atbalsta saņemšanai, ja šādu investīciju 
rezultātā ievērojami samazinās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas apjoms un 
ja kā ilgtspējīgu alternatīvu ir iespējams 
izmantot atjaunojamus gāzes resursus. 
Turklāt šādām investīcijām būtu jāatbilst 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) 2020/85212a prasībām — 
pretējā gadījumā dalībvalstij savā 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajā 
plānā ir jāpamato nepieciešamība šādas 
investīcijas atbalstīt un jāpamato attiecīgo 
investīciju atbilstība ES klimatneitralitātes 
mērķim. Sarūkošajās nozarēs, piemēram, 
enerģijas ražošanā, kur tiek izmantotas 
ogles, lignīts, kūdra un degslāneklis, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu saprātīgā laika 
periodā atbilstoši Savienības saistībām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju apjomu saskaņā 
ar ES 2030. gada mērķiem un rādītājiem 
klimata un enerģētikas jomā un līdz 
2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13 un vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī cīņai pret enerģētisko 
nabadzību, darbībām, kas palīdz sākt 
vairāk izmantot progresīvas un 
ilgtspējīgas tehnoloģijas, tostarp 
tehnoloģijas, kuru pamatā ir mākslīgais 
intelekts, arī darbībām digitalizācijas un 
savienojamības jomā, ar nosacījumu, ka 
šādi pasākumi palīdz mazināt 
blakusefektus, ko rada klimata un vides 
jomā īstenojamā pārkārtošanās, un ka tie 
palīdz ievērojami samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu un 
dabas resursu patēriņu. Lai sasniegtu 
2050. gadam noteikto klimatneitralitātes 
mērķi, būtiska nozīme ir investīcijām 
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biobāzētā ilgtspējīgas apgādes un aprites 
ekonomikā un degradētu ekosistēmu 
atjaunošanā. Šādas investīcijas izmaksā 
dārgi, un visām dalībvalstīm būtu 
jākvalificējas atbalsta saņemšanai 
neatkarīgi no tā, kādas ir attiecīgās valsts 
finansiālās spējas. 

_________________ _________________
12a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) 
par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai un ar kuru groza 
Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 
22.6.2020., 13. lpp.).

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, 
Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju 
bankai „Tīru planētu — visiem! Stratēģisks 
Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, 
modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, 
Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju 
bankai „Tīru planētu — visiem! Stratēģisks 
Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, 
modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM(2018) 773 final.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Darbības un tehnoloģiju ieviešana 
ar TPF būtu jāatbalsta tad, ja tās ir 
dzīvotspējīgas ilgtermiņā un nebūs 
atkarīgas no subsīdijām pēc tam, kad būs 
sākusies to izmantošana. Atbalstītās 
darbības nedrīkst kavēt mazoglekļa 
alternatīvu izstrādi un ieviešanu, nedz arī 
veidot iesīkstējušus aktīvus, kas — ņemot 
vērā to aprites ciklu, — negatīvi ietekmētu 
iespējas panākt klimatneitralitāti un 
sasniegt vides mērķus.

Pamatojums

Saskaņošana ar ES taksonomijas noteikumiem ilgtspējīgu finanšu jomā, par kuriem trīs ES 
iestādes ir vienojušās, veicina politikas — cita starpā arī klimata un vides politikas — un ES 
budžeta izdevumu konsekvenci. ES taksonomijas noteikumi ir atsauces pamatsistēma, pēc 
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kuras vērtēt, vai investīcijas ir ilgtspējīgas. Ar TPF nedrīkst atbalstīt darbības, kas būtu 
pretrunā klimata vai vides jomā noteiktajiem Eiropas zaļā kursa mērķiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

(11) Lai aizsargātu cilvēkus, kurus 
visvairāk ietekmē klimata un vides jomā 
īstenojamā pārkārtošanās, TPF būtu 
jāietver arī skarto darba ņēmēju, 
pašnodarbinātu personu un bezdarbnieku 
prasmju pilnveidošana un 
pārkvalificēšanās, tā palīdzot viņiem 
pielāgoties jaunām iespējām, kā arī aktīvi 
sniedzot personalizētu palīdzību visām 
darba meklētāju kategorijām darba 
meklējumos un viņu aktīvas integrācijas 
procesam sabiedrībā, vienlaikus 
nodrošinot, ka tiek ievērota dzimumu 
līdztiesība, un cenšoties panākt dzimumu 
līdzsvaru.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) TPF ir svarīga nozīme, lai 
mazinātu sociālās sekas plašākā mērogā, 
ne tikai ekonomikas jomā vien, un tāpēc 
tas nebūtu uzskatāms vienkārši par 
uzņēmējdarbības investīciju instrumentu. 
Saistībā ar pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti attiecīgas prasības 
nāksies pildīt gan skartajiem reģioniem, 
gan to iedzīvotājiem. Cita starpā tas ir ne 
vien darbvietu zaudēšanas risks, bet arī 
risks vietējā līmenī zaudēt ienākuma 
nodokļa ieņēmumus, turklāt tas ir arī 
darba ņēmēju migrācijas risks, kā 
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rezultātā paliktu vien jaunieši un vecāka 
gadagājuma cilvēki un, iespējams, nāktos 
pārtraukt atsevišķu pakalpojumu 
sniegšanu, un tas jo īpaši attiecas uz 
ogļračiem. Tāpēc viens no galvenajiem 
faktoriem, kurš garantētu sociāli taisnīgu 
pārkārtošanos, kas nevienu neatstāj 
novārtā, ir investīcijas sociālajā 
infrastruktūrā, lai augstā līmenī 
nodrošinātu pakalpojumus skarto 
teritoriju iedzīvotājiem un kompensētu 
pakalpojumu zaudēšanu. Ar TPF jo īpaši 
būtu jāveic pasākumi, lai nepieļautu 
recesiju un lai panāktu, ka vietējie 
iedzīvotāji atbalsta pārmaiņas un ka 
uzlabojas pakalpojumi, kas vietējiem 
iedzīvotājiem tiek sniegti veselības 
aizsardzības, sociālo pakalpojumu un 
vietējās demokrātijas jomā, un uzlabojas 
attiecīgā infrastruktūra.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgām 
investīcijām, īpašu uzsvaru liekot uz 
investīcijām mazajos un vidējos 
uzņēmumos. Ar ienesīgām investīcijām 
būtu jāsaprot investīcijas uzņēmumu 
pamatkapitālā vai nemateriālos aktīvos, lai 
ražotu preces un sniegtu pakalpojumus, 
tādējādi veicinot pamatkapitāla veidošanu 
un nodarbinātību. Attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas nav MVU, ienesīgas 
investīcijas būtu jāatbalsta tad, ja tās ir 
vajadzīgas, lai mazinātu pārkārtošanās 
rezultātā zaudēto darbvietu skaitu, radot 
vai aizsargājot ievērojamu skaitu darbvietu, 
un ja tās neizraisa pārvietošanu vai nerodas 
pārvietošanas rezultātā. Investīcijas 
esošajos rūpniecības objektos, tostarp tajos, 
uz kuriem attiecas Savienības emisijas 
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pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

kvotu tirdzniecības sistēma, būtu jāatļauj, 
ja šādas investīcijas veicina pārkārtošanos 
uz klimatneitrālu ekonomiku līdz 
2050. gadam un nodrošina, ka ne tuvu nav 
sasniegtas attiecīgās līmeņatzīmes, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu 
un ar tām netiek papildināts finansējums, 
kurš saņemts saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK. Visas šādas 
investīcijas būtu pienācīgi jāpamato 
attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā. Lai aizsargātu iekšējā 
tirgus un kohēzijas politikas integritāti, 
atbalstam uzņēmumiem būtu jāatbilst 
Savienības valsts atbalsta noteikumiem, kā 
noteikts LESD 107. un 108. pantā, un, 
konkrēti, atbalsts ienesīgām investīcijām, 
kuras veic uzņēmumi, kas nav MVU, būtu 
jāpiešķir tikai uzņēmumiem, kuri atrodas 
apgabalos, kas noteikti kā atbalstāmi 
apgabali LESD 107. panta 3. punkta a) un 
c) apakšpunkta nolūkā.

__________________ ______________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes 
Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 
32. lpp.).  

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes 
Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 
32. lpp.).  

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Savienības noteikumiem par valsts 
atbalstu jābūt elastīgiem, lai reģionos, 
kuri kvalificējas atbalsta saņemšanai un 
īsteno pārkārtošanās procesu, varētu 
piesaistīt privātas investīcijas. Tāpēc, 
izstrādājot jaunās pamatnostādnes, 
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Komisijai būtu jāņem vērā arī problēmas, 
ko attiecīgajos reģionos rada strukturālās 
pārmaiņas, un tas ir jādara, lai 
nodrošinātu šiem reģioniem iespēju 
pietiekami elastīgi īstenot savus projektus 
sociāli un ekonomiski dzīvotspējīgā veidā.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Atbalsts no TPF ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU, 
nebūtu jāpiešķir tikai teritorijās, kuras 
kvalificējas valsts atbalsta saņemšanai 
saskaņā ar attiecīgiem spēkā esošajiem 
valsts atbalsta noteikumiem atbilstoši 
LESD 107. panta 3. punkta a) un 
c) apakšpunktam. Gluži pretēji — būtu 
jānodrošina, ka valsts atbalsta noteikumi 
visiem reģioniem, kuri saņem palīdzību 
no TPF, ļauj agrīnā posmā efektīvi 
novērst darbvietu zaudēšanas risku. Tas 
būtu jānodrošina, arī attiecīgi pielāgojot 
Komisijas Regulu (ES) Nr. 651/20141a.
________________
1a Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Teritorijām, kuras visvairāk 
ietekmē pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, būtu jādod iespēja sākt aktīvi 
risināt ar to saistīto strukturālo pārmaiņu 
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jautājumus pēc iespējas drīzāk. Tādēļ ir 
jāpielāgo tiesību akti par valsts atbalstu, 
piemēram, uz LESD 107. panta 3. punkta 
b) vai c) apakšpunkta pamata izstrādājot 
jaunas Komisijas pamatnostādnes, lai 
nodrošinātu, ka atbalstu saskaņā ar 
attiecīgiem spēkā esošajiem noteikumiem 
ir tiesības saņemt neatkarīgi no atbalsta 
saņēmēja reģiona statusa.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
„Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 
Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) vai 
Kohēzijas fonds. Saskaņā ar Regulas (ES) 
[jaunā KNR] 21.a pantu TPF resursi būtu 
jāpalielina ar papildu finansējumu no 
ERAF un ESF+. Attiecīgajām summām, 
kas pārvietotas no ERAF un ESF+, būtu 
jāatbilst taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos noteikto darbību 
veidam.

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
„Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta ERAF, ESF+ vai 
Kohēzijas fonds. Saskaņā ar Regulas (ES) 
[jaunās KNR] 21.a pantu TPF resursus 
var palielināt ar papildu finansējumu no 
ERAF un ESF+. Attiecīgajām summām, 
kas pārvietotas no ERAF un ESF+, būtu 
jāatbilst taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos noteikto darbību 
veidam.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi un izmērāmi īstenots 
pārkārtošanās process, lai panāktu 
klimatneitrālu ekonomiku. Šajā sakarā 
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attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

dalībvalstīm sadarbībā ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un ar Komisijas 
atbalstu būtu jāsagatavo taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, kuros sīki 
izklāstīts pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem. Šajā nolūkā Komisijai būtu 
jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs un kopienās.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Finansējums no TPF būtu 
jāpiešķir ar nosacījumu, ka dalībvalstis 
apstiprina un ir apņēmušās īstenot ES 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti un pieņemt ilgtermiņa 
stratēģiju, kas saskaņota ar Parīzes 
nolīgumu un tajā noteikto mērķi attiecībā 
uz temperatūras kāpumu. Ja dalībvalsts 
šos nosacījumus nav izpildījusi, tad 50 % 
no attiecīgajai dalībvalstij paredzētā 
ikgadējā finanšu piešķīruma būtu 
jāiesaldē tik ilgi, kamēr dalībvalsts nav 
apstiprinājusi un apliecinājusi savu 
apņemšanos.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuri 
cilvēki un teritorijas ir skarti vissmagāk, 
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jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī 
pārejai uz klimatneitralitāti un zaļā kursa 
mērķiem. TPF finansiāls atbalsts būtu 
jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst 
pārkārtošanās plāniem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

kur būtu jākoncentrē TPF atbalsts, un 
jāapraksta konkrētas darbības, kas jāveic, 
lai sasniegtu klimatneitrālu ekonomiku, jo 
īpaši attiecībā uz tādu objektu 
pārveidošanu vai slēgšanu, kuros izmanto 
fosilo kurināmo vai citas darbības ar augstu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāti, 
laika periodā, kas atbilstošs Savienības 
pienākumu izpildei saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu. Minētās teritorijas būtu precīzi 
jānosaka, un tām jāatbilst NUTS 3. līmeņa 
reģioniem vai jābūt to daļām. Plānos būtu 
sīki jāizklāsta minēto teritoriju grūtības, 
iespējas un investīciju vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tā, ka 
ir nodrošināta pret klimata pārmaiņām 
noturīgu un vides ziņā ilgtspējīgu 
saimniecisko darbību saskaņota attīstība 
un ka attiecīgās darbības turklāt ir 
atbilstošas pārejai uz klimatneitralitāti un 
zaļā kursa mērķiem. Finansiāls atbalsts no 
TPF būtu jāsaņem tikai investīcijām, kas 
atbilst pārkārtošanās plāniem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt Komisijas apstiprināto 
programmu elementam (kas tiek 
atbalstītas attiecīgi no ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonda vai TPF). Dalībvalstu 
investīcijas var vērtēt pēc investīciju 
jomām un prioritātēm, ko Komisija ir 
noteikusi D pielikumā Eiropas pusgada 
2020. gada ziņojumos par katru 
dalībvalsti.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
cilvēkus un teritorijas, kas saskaras ar 
ekonomiskām un sociālām pārmaiņām 
pārejas procesā uz klimatneitrālu, vides 
ziņā ilgtspējīgu, uz atjaunojamiem 
resursiem pilnībā balstītu, resursu un 
enerģijas patēriņa ziņā ārkārtīgi efektīvu 
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teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

aprites ekonomiku, dalībvalstis pašu 
spēkiem nevar pietiekami labi sasniegt. 
Tam par iemeslu galvenokārt ir, no vienas 
puses, dažādu teritoriju atšķirīgais 
attīstības līmenis un grūtības, kas rodas 
tieši vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem un 
vismazāk attīstītajām teritorijām, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju ierobežotie 
finanšu resursi un, no otras puses, 
vajadzība pēc saskaņotas īstenošanas 
sistēmas, kas aptvertu vairākus Savienības 
fondus saskaņā ar dalītu pārvaldību. Tā kā 
minētos mērķus var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu („TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu („TPF”), lai sniegtu 
atbalstu cilvēkiem teritorijās, kas saskaras 
ar dažādām nopietnām 
sociālekonomiskām grūtībām, kuras rodas 
saistībā ar konkrētas dalībvalsts īpašo 
situāciju pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu, vides ziņā ilgtspējīgu, 
enerģijas un resursu patēriņa ziņā 
efektīvu aprites ekonomiku Savienībā, kas 
īstenojams ne vēlāk kā līdz 2050. gadam, 
un saistībā ar Savienības 2030. gadam 
noteikto mērķu sasniegšanu attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijas apjoma 
samazināšanu.

Grozījums Nr. 30
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Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants 2. pants

Konkrētais mērķis Konkrētais mērķis

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
[4. panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi „dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunās KNR] 
[4. panta 1. punkta] otro daļu TPF — kā 
tas ir norādīts 1. panta 1. punktā, — 
palīdz sasniegt vienotu konkrēto mērķi: dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju novērst 
sekas, ko uz sabiedrību, ekonomiku un 
vidi atstāj pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi „Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs.

1. TPF nodrošina atbalstu, kas ir 
vajadzīgs saistībā ar pārkārtošanās 
procesa ietekmi uz sabiedrību, šā procesa 
sociālekonomisko ietekmi un ietekmi uz 
vidi skartajos reģionos visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursi atbilstīgi mērķim „Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 7,5 miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā gadījumā 
var palielināt ar papildu resursiem, kas 
piešķirti Savienības budžetā, un ar citiem 
resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu.

TPF resursi atbilstīgi mērķim „Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir [X] miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā gadījumā 
var palielināt ar papildu resursiem, kas 
piešķirti Savienības budžetā, un ar citiem 
resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu. TPF finansējums tiek 
piešķirts, nepieļaujot, kas tas nelabvēlīgi 
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ietekmē citām DFS finansēšanas 
vajadzībām atvēlētos resursus.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a No TPF atvēlētais finansējums ir 
pieejams ar nosacījumu, ka dalībvalstis 
savos taisnīgas pārkārtošanās plānos ir 
apstiprinājušas un apliecinājušas 
apņemšanos īstenot Savienības mērķi ne 
vēlāk kā līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti un saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu ir pieņēmušas ilgtermiņa 
stratēģiju, kā tas ir norādīts 15 pantā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) 2018/19991a.
Ja dalībvalsts nav izpildījusi šā punkta 
pirmajā daļā izklāstītos nosacījumus, tad 
attiecīgajai dalībvalstij paredzētais 
ikgadējais finanšu piešķīrums tiek 
samazināts par 50 % līdz brīdim, kad 
minētie nosacījumi ir izpildīti.
Īstenojot 7. panta 4. punktā minēto 
starpposma pārskatīšanu, tiek analizēts, 
vai ar šajā punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem pietiek, lai nodrošinātu 
raitu enerģētikas pārkārtošanu, pārejot uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā tas ir 
norādīts 1. panta 1. punktā. Attiecīgā 
gadījumā Komisija pieņem likumdošanas 
priekšlikumu, lai šo punktu grozītu.
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un 
ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
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Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un 
atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [21.a panta], 2. punktā minētajiem 
papildu resursiem, kas TPF piešķirti no 
Savienības budžeta vai piešķirti no citiem 
līdzekļiem, nav vajadzīgs papildu atbalsts 
no ERAF vai ESF+.

4. Atkāpjoties no Regulas (ES) 
[jaunās KNR] [21.a panta], 2. punktā 
minētie papildu resursi, kas TPF piešķirti 
no Savienības budžeta vai piešķirti no 
citiem līdzekļiem, var saņemt papildu 
atbalstu no ERAF vai ESF+, 
nepārsniedzot 6. panta 2. punktā noteiktos 
ierobežojumus.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta 
tikai šādas darbības:

2. Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta 
šādas darbības:

a) ienesīgas investīcijas MVU, tostarp 
jaunuzņēmumos, kas veicina ekonomikas 
diversifikāciju un pārkārtošanu;

a) ienesīgas un ilgtspējīgas 
investīcijas uzņēmumos, sevišķi 
mikrouzņēmumos, MVU un 
jaunuzņēmumos un jo īpaši nozarēs, kas ir 
vajadzīgas, lai īstenotu taisnīgu pāreju uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā tas ir 
norādīts 1. panta 1. punktā;

b) investīcijas jaunu uzņēmumu 
izveidē, tostarp izmantojot uzņēmumu 
inkubatorus un konsultāciju 
pakalpojumus;

b) investīcijas uzņēmumu izveidē — 
ar īpašu uzsvaru uz MVU un 
jaunuzņēmumiem, lai tādējādi veicinātu 
ekonomikas diversifikāciju un 
pārkārtošanu —, cita starpā izmantojot 
arī uzņēmumu inkubatorus;

c) investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās un progresīvu 

c) investīcijas, kas tiek ieguldītas 
pētniecības un inovācijas darbībās un 
veicina progresīvu tehnoloģiju nodošanu 
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tehnoloģiju nodošanas veicināšanā; un kas palīdz būtiski samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu, 
resursu vai enerģijas patēriņu;

d) investīcijas cenu ziņā pieņemamas 
tīras enerģijas tehnoloģiju un 
infrastruktūru izstrādē, siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanā, 
energoefektivitātē un atjaunojamos 
energoresursos;

d) investīcijas, kas palīdz ieviest 
tehnoloģiju un infrastruktūras cenu ziņā 
pieņemamas, tīras, drošas un ilgtspējīgas 
enerģijas izmantošanai un kas palīdz 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
apjomu un veicināt resursu un enerģijas 
efektīvu izmantošanu (cita starpā arī 
investīcijas centralizētā siltumapgādē), kā 
arī investīcijas atjaunojamos 
energoresursos, enerģijas uzkrāšanas 
tehnoloģijās un energotīklos, piemēram, 
viedtīklos un supertīklos;
da) investīcijas, kas saistītas ar gāzes 
ražošanu, pārstrādi, sadali, uzglabāšanu 
vai sadedzināšanu, ar nosacījumu, ka 
gāze tiek izmantota kā pārejas 
tehnoloģija, lai aizvietotu ogles, lignītu, 
kūdru vai degslānekli, un ir uzskatāmi 
apliecināts, ka šādu investīciju rezultātā 
ievērojami samazinās siltumnīcefekta 
gāzu emisijas apjoms un vēlāk ir 
iespējams izmantot atjaunojamus gāzes 
resursus. Šādām investīcijām būtu 
jāatbilst kritērijiem, kas izklāstīti 
Regulā (ES) 2020/852 — pretējā 
gadījumā dalībvalstij savā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā ir 
jāpamato nepieciešamība šādu darbību 
atbalstīt un uzskatāmi jāapliecina, ka 
attiecīgās investīcijas atbilst mērķim līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti;
db) mērķtiecīgus energoefektīvas 
modernizācijas pasākumus, lai risinātu 
enerģētiskās nabadzības un sliktu mājokļa 
apstākļu problēmu;
dc) investīcijas, ar ko iecerēts veicināt 
pāreju uz ilgtspējīgākiem mobilitātes 
veidiem;

e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā;

e) investīcijas digitalizācijas un 
digitālās savienojamības vajadzībām un 
investīcijas komunikācijas tehnoloģijās, 
ar ko var veidot pieprasījuma reakciju, 
ņemot vērā nepieciešamību būtiski 
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samazināt resursu un enerģijas patēriņu;

f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, zemes 
atjaunošanā un pārprofilēšanas projektos;

f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, zemes 
atjaunošanā un pārprofilēšanas projektos 
un investīcijas degradētu ekosistēmu 
atjaunošanā, nodrošinot, ka ir ievērots 
princips „piesārņotājs maksā”;

g) investīcijas aprites ekonomikas 
veicināšanā, tostarp, izmantojot atkritumu 
rašanās novēršanu, samazināšanu, 
resursu efektīvu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu, remontu un reciklēšanu;

g) investīcijas, kas palīdz veidot 
ilgtspējīgas apgādes un aprites 
ekonomiku, arī bioekonomiku, un šādu 
ekonomiku veicināt, tādēļ cita starpā arī 
novēršot atkritumu rašanos, samazinot 
atkritumu daudzumu, nodrošinot resursu 
efektīvu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu, remontu un reciklēšanu;

h) darba ņēmēju prasmju pilnveidi un 
pārkvalificēšanu;

h) darba ņēmēju un darba 
meklētāju — tostarp pašnodarbinātu 
personu, — prasmju pilnveidošanu un 
pārkvalificēšanos, lai novērstu prasmju 
deficītu, jo tas ir nepieciešams, lai 
īstenotu taisnīgu pāreju uz klimatneitrālu 
ekonomiku, kā norādīts 1. panta 1. punktā

i) palīdzību darba meklēšanā darba 
meklētājiem;

i) palīdzību darba meklējumos darba 
meklētājiem, vienlaikus nodrošinot, ka 
tiek ievērota dzimumu līdztiesība, un 
cenšoties panākt dzimumu līdzsvaru, kad 
vien tas ir iespējams;

j) darba meklētāju aktīvu iekļaušanu; j) darba meklētāju aktīvu iekļaušanu, 
vienlaikus nodrošinot, ka tiek ievērota 
dzimumu līdztiesība, un cenšoties panākt 
dzimumu līdzsvaru, kad vien tas ir 
iespējams;

k) tehnisko palīdzību. k) tehnisko palīdzību, cita starpā arī 
vietējā un valsts līmeņa uzņēmumu 
inkubatorus un projektu skolas, kas 
finansētājus tuvina projektu īstenotājiem.

Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 107. 
panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu, TPF 
var atbalstīt ienesīgas investīcijas 
uzņēmumos, kas nav MVU, ar nosacījumu, 
ka šāds investīcijas ir apstiprinātas kā daļa 
no taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta h) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 

Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 107. 
panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu, TPF 
var atbalstīt ienesīgas investīcijas 
uzņēmumos, kas nav MVU, ar nosacījumu, 
ka šāds investīcijas ir apstiprinātas kā daļa 
no taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta h) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
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vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai un ja šādu 
investīciju rezultātā darbvietas, kapitāla 
resursi vai ražošanas procesi netiek 
pārvietoti no vienas dalībvalsts uz citu.

TPF var atbalstīt arī investīcijas, kuru 
mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, ar 
nosacījumu, ka šādas investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta i) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

TPF var atbalstīt arī investīcijas, kuru 
mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, ar 
nosacījumu, ka šādas investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta i) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās ir 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai, ja to rezultātā 
būtiski samazinās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas apjoms nodrošinot, ka netiek 
pārsniegtas līmeņatzīmes, kas bezmaksas 
kvotu piešķiršanai ir noteiktas saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, ja tās neveicina 
atkarību no fosilā kurināmā veidiem un ja 
tās ir vajadzīgas, lai attiecīgajā teritorijā 
aizsargātu ievērojamu skaitu darbvietu. 
Ja projektam ir piešķirts atbalsts no TPF, 
tad attiecīgais saņēmējs nedrīkst saņemt 
nekādu papildu finansējumu no citiem 
līdzekļiem, kas piešķirams saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu vai celtniecību;

a) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu vai celtniecību vai citas ar 
kodolenerģijas nozari saistītas darbības;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – d punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 
uzglabāšanu vai sadedzināšanu;

d) investīcijas, kas saistītas ar cietā 
fosilā kurināmā ražošanu, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu;

Pamatojums

Tautsaimniecībām, kas ļoti lielā mērā atkarīgas no ogļu rūpniecības, dabasgāze ir svarīgs 
pārejas posma kurināmais, kurš dod tām iespēju pārkārtoties uz tīru un ilgtspējīgu 
energoresursu izmantošanu. Tomēr šādu investīciju gadījumā ir jāpierāda, ka to rezultātā 
būtiski samazināsies siltumnīcefekta gāzu emisija.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) investīcijas atkritumu atlikuma 
apstrādes iekārtās;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ienesīgas investīcijas uzņēmumos, 
kas nav MVU, ja šādas investīcijas nozīmē 
darbvietu, kapitāla resursu un ražošanas 
procesu pārvietošanu no vienas 
dalībvalsts uz citu;

Pamatojums

Nedrīkstētu pieļaut, ka TPF atbalsta rezultātā saimnieciskā darbība tiek pārvietota.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
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5. pants – 1. daļa – eb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) investīcijas, kuru rezultāts būtu ar 
ilgtspēju nesavienojama biomasas 
izmantošana vai pārtikas kultūraugu 
izmantošana enerģijas ražošanai;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ec punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) darbības vai investīcijas, kuru 
gadījumā ir lielāks risks, ka tās ilgtermiņā 
nebūs dzīvotspējīgas un pēc to sākotnējās 
izvēršanas būs atkarīgas no subsīdijām;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ed punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ed) darbības vai investīcijas, kuras 
kavētu mazoglekļa alternatīvu izstrādi un 
ieviešanu un kuru rezultātā veidotos 
iesīkstējuši aktīvi, kas — ņemot vērā to 
aprites ciklu, — neļautu panākt 
klimatneitralitāti;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ee punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ee) darbības vai investīcijas, kuras 
kavētu mazoglekļa alternatīvu izstrādi un 
ieviešanu un kuru rezultātā veidotos 
iesīkstējuši aktīvi, kas — ņemot vērā to 
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aprites ciklu, — negatīvi ietekmētu 
iespējas sasniegt mērķus klimata un vides 
jomā.

Pamatojums

Grozījums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu likumdošanas un politikas konsekvenci. Tiesību 
normu saskaņošana, atsaucoties uz ES taksonomijas noteikumiem ilgtspējīgu finanšu jomā.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF resursus plāno to reģionu 
kategorijām, kuros atrodas attiecīgās 
teritorijas, pamatojoties uz taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem, kas 
izstrādāti saskaņā ar 7. pantu un kurus 
Komisija apstiprinājusi kā daļu no 
programmas vai programmas grozījuma. 
Plānotie resursi izteikti vienas vai vairāku 
īpašu programmu vai vienas vai vairāku 
programmas prioritāšu veidā.

1. Pamatojoties uz taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem, kas 
izstrādāti saskaņā ar 7. pantu un ko 
Komisija apstiprinājusi kā daļu no 
programmas vai programmas grozījuma, 
TPF resursi tiek plānoti to reģionu 
kategorijām, kuros dzīvo attiecīgie cilvēki 
un atrodas attiecīgās teritorijas. Plānotie 
resursi ir izteikti kā viena vai vairākas 
īpašas programmas vai viena vai vairākas 
konkrētas programmas prioritātes. Resursi 
tiek piešķirti teritorijām, ko visvairāk 
ietekmē pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti.

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļauts to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam.

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā cilvēki un teritorijas, ko 
pārkārtošanās process skar vissmagāk, ir 
noteikti ar pienācīgu pamatojumu un 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns ir saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts nacionālo enerģētikas un 
klimata plānu un ar Parīzes nolīgumā 
noteikto mērķi attiecībā uz temperatūras 
kāpumu.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
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6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
resursus, kas pārvietoti saskaņā ar Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [21.a pantu]. Kopējie 
ERAF un ESF+ resursi, kas pārvietoti uz 
TPF prioritāti, ir vismaz pusotru reizi 
lielāki par atbalsta summu, kas no TPF 
piešķirta šai prioritātei, bet tie nepārsniedz 
šo summu trīs reizes.

2. Ja dalībvalsts nolemj pārvietot 
resursus uz TPF saskaņā ar Regulas (ES) 
[jaunās KNR] [21.a pantu], tad kopējie 
ERAF un ESF+ resursi, kas pārvietoti uz 
TPF prioritāti, nepārsniedz trīskāršu 
attiecīgajai TPF prioritātei vai prioritātēm 
atvēlēto summu.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aprakstu par valsts līmeņa 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku, tostarp galveno pārkārtošanās 
pasākumu hronoloģisku pārskatu, kas 
atbilst nacionālā enerģētikas un klimata 
plāna (NEKP) visjaunākajai redakcijai;

a) aprakstu par valsts un reģionālā 
līmeņa pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku, kā tas norādīts 1. panta 
1. punktā, atbilstoši nacionālā enerģētikas 
un klimata plāna (NEKP) visjaunākajai 
redakcijai un cita starpā arī hronoloģisku 
pārskatu par to, kā pakāpeniski tiks 
izbeigta fosilā kurināmā veidu 
izmantošana laika periodā, kas atbilstošs 
centieniem sasniegt mērķi — iegrožot 
temperatūras kāpumu tā, lai tas 
nepārsniegtu 1,5°C salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālā laikmeta līmeni;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojumu teritoriju noteikšanai 
par teritorijām, kuras vissmagāk skar a) 
apakšpunktā minētais pārkārtošanās 
process un kurām saskaņā ar 1. punktu 

b) pamatojumu, ar kādu ir noteikti 
cilvēki un teritorijas, kurus vissmagāk 
skar a) apakšpunktā minētais pārkārtošanās 
process un kuriem saskaņā ar 1. punktu 



PE648.609v04-00 204/326 RR\1210220LV.docx

LV

jāsniedz TPF atbalsts; jāsniedz TPF atbalsts;

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, 
ekonomisko un vidisko ietekmi, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, nosakot iespējamo skarto 
darbvietu skaitu un darbvietu zudumu, 
attīstības vajadzības un mērķus, kas 
jāsasniedz līdz 2030. gadam saistībā ar 
tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās;

c) novērtējumu tam, kādas grūtības 
un iespējas rodas cilvēkiem un 
teritorijām, ko pārkārtošanās skar 
vissmagāk, un cita starpā izklāsta arī 
ietekmi uz sabiedrību, ekonomiku un vidi, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, kā tas ir norādīts 1. panta 
1. punktā, un nosaka iespējamo skarto 
darbvietu skaitu un darbvietu zudumu, 
attīstības vajadzības un mērķus, kas līdz 
2030. gadam ir jāsasniedz, lai šajās 
teritorijās pārveidotu vai izbeigtu īstenot 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālo, 
ekonomisko un vidisko ietekmi, kas rodas, 
pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
ekonomiku;

d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo ieguldījumu, palīdzot novērst 
ietekmi uz sabiedrību, ekonomiku un vidi, 
kas rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
ekonomiku, kā tas ir norādīts 1. panta 
1. punktā;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pārvaldības mehānismu aprakstu, 
kas aptver partnerattiecību veidošanas 
kārtību, plānotos pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumus un atbildīgās 

f) pārvaldības mehānismu aprakstu, 
kas aptver partnerattiecību veidošanas 
kārtību un sniedz priekšstatu par to, kā 
partnerattiecību organizēšanā un 
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struktūras; īstenošanā iesaistījušās attiecīgās vietējās 
un reģionālās pašvaldības iestādes un 
vietējās ieinteresētās personas, kā arī 
izklāsta plānotos pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumus un norāda 
atbildīgās struktūras, un pievieno 
3. punktā minēto attiecīgo iesaistīto 
partneru sarakstu;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) attiecīgā gadījumā pamatojumu 
investīcijām ar gāzi saistītās darbībās, kas 
neatbilst Regulā (ES) 2020/852 
noteiktajiem kritērijiem, un cita starpā arī 
uzskatāmi apliecina, ka attiecīgās 
investīcijas atbilst mērķim līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti;

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ja atbalstu sniedz ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU, 
šādu darbību un uzņēmumu izsmeļošu 
sarakstu un pamatojumu šāda atbalsta 
nepieciešamībai, izmantojot plaisas 
analīzi, kas parāda, ka, ja investīcijas 
nebūs, paredzamais darbvietu zudums 
būtu lielāks nekā paredzamo jauno 
darbvietu skaits;

h) ja atbalstu sniedz ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav 
mikrouzņēmumi vai MVU, — šādu 
darbību un uzņēmumu izsmeļošu sarakstu 
un pamatojumu tam, ka šāds atbalsts ir 
nepieciešams, lai sekmīgi īstenotu a) 
apakšpunktā minēto pārkārtošanās 
procesu un lai pārvarētu c) apakšpunktā 
minētās grūtības, un pierādījumus, kas 
apliecina, ka investīciju rezultātā 
darbvietas, kapitāla resursi vai ražošanas 
procesi netiek pārvietoti no vienas 
dalībvalsts uz citu;

Grozījums Nr. 53
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ja atbalstu sniedz investīcijām 
nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, atbalstāmo 
darbību izsmeļošu sarakstu un 
pamatojumu, ka tās veicina pārkārtošanos 
uz klimatneitrālu ekonomiku un rada 
ievērojamu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu, kas ir ievērojami zemāks 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar 
noteikumu, ka tās vajadzīgas, lai aizsargātu 
lielu skaitu darbvietu;

i) ja atbalstu sniedz investīcijām 
nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, — 
atbalstāmo darbību izsmeļošu sarakstu un 
pamatojumu, ka tās veicina pārkārtošanos 
uz klimatneitrālu ekonomiku un rada 
ievērojamu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu, kas ir ievērojami zemāks 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar 
noteikumu, ka tās vajadzīgas, lai aizsargātu 
lielu skaitu darbvietu, un ir pierādīts, ka 
attiecīgās investīcijas nesaņem citu 
finansējumu, kas ir pieejams saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] pantu 
iesaista attiecīgos partnerus.

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunās KNR] [6.] pantu 
iesaista visus attiecīgos partnerus.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piešķīrumi, kas izriet no a) punkta 
piemērošanas, tiek koriģēti, lai 
nodrošinātu, ka neviena dalībvalsts 
nesaņem summu, kas pārsniedz 2 miljardus 
EUR. Summas, kas pārsniedz 2 miljardus 
EUR par dalībvalsti, tiek pārdalītas 

b) piešķīrumi, kas aprēķināti, 
piemērojot a) punktu, tiek koriģēti, lai 
nodrošinātu, ka neviena dalībvalsts 
nesaņem summu, kas pārsniedz 8 miljardus 
EUR (2018. gada cenās). Summas, kas 
pārsniedz 8 miljardus EUR par dalībvalsti, 
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proporcionāli visu citu dalībvalstu 
piešķīrumiem. Dalībvalstu daļas attiecīgi 
tiek pārrēķinātas;

tiek pārdalītas visu citu dalībvalstu 
piešķīrumiem. Dalībvalstu daļas attiecīgi 
tiek pārrēķinātas; 

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) piešķīrumi, kas aprēķināti, 
piemērojot c) punktu, tiek koriģēti, lai 
nodrošinātu, ka galīgais piešķīrums no TPF 
rezultātā dod vismaz 6 EUR atbalsta 
intensitāti uz vienu iedzīvotāju (izteikta, 
par pamatu ņemot dalībvalsts iedzīvotāju 
kopskaitu) visā attiecīgajā periodā.

d) piešķīrumi, kas aprēķināti, 
piemērojot c) punktu, tiek koriģēti, lai 
nodrošinātu, ka galīgais piešķīrums no TPF 
rezultātā dod vismaz 32 EUR (2018. gada 
cenās) atbalsta intensitāti uz vienu 
iedzīvotāju (izteikta, par pamatu ņemot 
dalībvalsts iedzīvotāju kopskaitu) visā 
attiecīgajā periodā. 

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Izklāsta plānoto procesu, kā notiks 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku 
atbilstīgi nacionālo enerģētikas un klimata 
plānu un citu esošo pārkārtošanās plānu 
mērķiem, un sniedz hronoloģisku pārskatu 
par tādu darbību kā ogļu un lignīta ieguves 
vai ogļu izmantošanas elektroenerģijas 
ražošanā izbeigšanu vai samazināšanu.

1.1. Izklāsta plānoto procesu, kā notiks 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku — kā tas ir minēts 1. panta 
1. punktā, — atbilstīgi nacionālo 
enerģētikas un klimata plānu un citu esošo 
pārkārtošanās plānu mērķiem, un sniedz 
hronoloģisku pārskatu par to, kā tiks 
izbeigtas tādas darbības kā ogļu un lignīta 
ieguve vai ogļu izmantošana 
elektroenerģijas ražošanai.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Norāda, kurās teritorijās gaidāma 
vissmagākā ietekme, un teritoriju izvēli 
pamato ar atbilstošo novērtējumu par 

1.2. Norāda, kuru cilvēku un kuru 
teritoriju gadījumā ir gaidāma vissmagākā 
ietekme, un attiecīgo izvēli pamato ar 
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ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību, 
pamatojoties uz 1.1. punktā sniegto 
izklāstu.

atbilstošu novērtējumu par ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību, pamatojoties 
uz 1.1. punktā sniegto izklāstu.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārkārtošanās grūtību novērtējums 
par katru noteikto teritoriju

2. Pārkārtošanās grūtību un iespēju 
novērtējums par katru noteikto teritoriju

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 2. punkts –2.4. apakšpunkts – Atsauce: 7. panta 2. punkta 
h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts 
ienesīgām investīcijām uzņēmumos, kas 
nav MVU:

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts 
ienesīgām investīcijām uzņēmumos, kas 
nav mikrouzņēmumi vai MVU:

– šādu darbību un uzņēmumu 
izsmeļošs saraksts un par katru no tiem – 
pamatojumā tam, ka šāds atbalsts ir 
vajadzīgs, sniedzot plaisas analīzi, kas 
parāda, ka, ja šo investīciju nebūs, 
paredzamais zaudēto darbvietu skaits 
pārsniegs paredzamo jauno darbvietu 
skaitu,

– šādu darbību un uzņēmumu 
izsmeļošs saraksts un par katru no tiem – 
pamatojumā tam, ka šāds atbalsts ir 
vajadzīgs, sniedzot plaisas analīzi, kas 
parāda, ka tad, ja šo investīciju nebūs, 
paredzamais zaudēto darbvietu skaits 
pārsniegs paredzamo jauno darbvietu 
skaitu,

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – atsauce: 7. panta 2. punkta i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts 
investīcijām, kas vajadzīgas, lai panāktu, 
ka samazinās siltumnīcefekta gāzu emisija, 
ko rada darbības, kuras norādītas 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā:

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts 
investīcijām, kas vajadzīgas, lai panāktu, 
ka samazinās siltumnīcefekta gāzu emisija, 
ko rada darbības, kuras norādītas 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā:

– izsmeļošs saraksts ar darbībām, kas – izsmeļošs saraksts ar darbībām, kas 
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tiks atbalstītas, un pamatojums tam, ka tās 
veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku un palīdz tik ievērojami 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, ka 
tā pat ir zemāka par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, ko izmanto bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, un ar nosacījumu, 
ka šīs darbības ir vajadzīgas, lai varētu 
aizsargāt ievērojamu skaitu darbvietu,

tiks atbalstītas, un pamatojums tam, ka tās 
veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku un palīdz tik ievērojami 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, ka 
tā pat ir zemāka par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, ko izmanto bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, un ar nosacījumu, 
ka šīs darbības ir vajadzīgas, lai varētu 
aizsargāt ievērojamu skaitu darbvietu,

– pierādījums tam, ka attiecīgās 
darbības nesaņem citu finansējumu, kas 
ir pieejams saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK.
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30.6.2020

RŪPNIECĪBAS, PĒTNIECĪBAS UN ENERĢĒTIKAS KOMITEJAS ATZINUMS

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu
(COM(2020) 0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Jerzy Buzek

ĪSS PAMATOJUMS

30 gadus pēc tam, kad Viduseiropa un Austrumeiropa sāka visdziļāko pāreju no komunisma un 
centralizētas plānveida ekonomikas uz demokrātiju un brīvo tirgu, Eiropas Savienība sāk tikpat 
apjomīgu un vērienīgu 30 gadu pāreju, lai kļūtu par pirmo klimatneitrālo ekonomiku pasaulē. 
Tāpat kā pārveide pēc 1989. gada arī Eiropas zaļais kurss (EZK) ir ievads sistēmiskam 
pārkārtošanās procesam, kas ne tikai mainīs veidu, kā mēs ražojam, patērējam un dzīvojam, bet 
arī pārveidos pašu Eiropu un iedvesmos citus. 

Mūsu sarežģītā pieredze, kas gūta pārveides gaitā pēc 1989. gada, liecina, ka pārkārtošanās uz 
tīru enerģiju būs sekmīga un neatgriezeniska tikai tad, ja netiks atstāts novārtā neviens: neviens 
iedzīvotājs, neviens reģions, neviena dalībvalsts. Runa ir par Eiropas solidaritāti un par to, lai 
neatkarīgi no politiskajiem vai ekonomiskajiem cikliem sasniegtu mūsu mērķus vairāku 
desmitu gadu laikā un nodrošinātu ilgtspējīgu labklājību visiem Eiropas iedzīvotājiem. Tas ir 
galīgais Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) uzdevums. 

Mēs dodamies šajā pārveides ceļā vienoti, lai sasniegtu kopīgu mērķi, taču mūsu sākuma 
pozīcijas ir atšķirīgas. Tas nozīmē, ka problēmas, ar kurām saskaramies, ES reģionos un 
dalībvalstīs atšķiras gan darbības jomu, gan mēroga ziņā. TPF ir jābūt mūsu galvenajam 
līdzeklim, ar ko nodrošināt, ka šīs atšķirības pakāpeniski un vienlaikus efektīvi tiek novērstas, 
ļaujot gūt panākumus ES kopumā un sniedzot visiem Eiropas iedzīvotājiem pienācīgu labumu 
no šīs pārkārtošanās.

Atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka Eiropas zaļā kursa pamatā ir enerģētikas pārkārtošana, 
un lielākās problēmas sagaida reģionus, kuros ir augsts cietā fosilā kurināmā ieguves līmenis. 
Tieši šajos reģionos ir vislielākā tiešo darbvietu zuduma risks un ogļraktuvju slēgšana apdraud 
visu piegādes ķēdi; būs īpaši grūti ieguldīt jaunās, tīrās rūpniecības nozarēs reģionos, kas bieži 
vien tiek subsidēti; tieši šajos reģionos īpaši plaukst smaga darba tradīcija, kas būtu jānovērtē 
un jāatbalsta. Ja šo reģionu iedzīvotāji, jo īpaši jaunieši, paliks bez palīdzības, viņi ne tikai 
zaudēs pārliecības sajūtu, bet arī ticību Eiropas Savienībai kā kopienai, kas viņiem var piedāvāt 
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stabilu nākotni.

TPF nerodas tukšā vietā. ITRE komiteja ir palīdzējusi izstrādāt satvaru TPF izveidei. 2017. 
gadā kopā ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieku enerģētikas savienības jautājumos un klimata 
politikas un enerģētikas komisāru mēs izveidojām ES Ogļu ieguves reģionu pārkārtošanās 
platformu, lai atbalstītu enerģētikas pārkārtošanu un mazinātu tās sociālo ietekmi, un 
finansējums tiks nodrošināts no ITRE atbalstītajiem izmēģinājuma projektu priekšlikumiem, 
kuri ilgs līdz 2021. gadam. Šī platforma nodrošināja neatmaksājamu tehnisko atbalstu vietējām 
pašvaldībām šajos reģionos. Turpinājumā pēc ITRE komitejas priekšsēdētāja iniciatīvas 
komiteja atbalstīja priekšlikumu nākamās DFS ietvaros izveidot īpašu fondu pārkārtošanās 
periodā esošiem ogļu ieguves reģioniem. 

Šie centieni ir ļāvuši izveidot TPF. Tagad, kad ES ievieš visus galvenos elementus, kam būtu 
jāļauj sasniegt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, TPF ir vēl jo svarīgāks un nepieciešamāks. 
Tas faktiski ir kļuvis par neaizstājamu elementu, lai EZK būtu veiksmīgs. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka:

1) lai ES panāktu klimatneitralitāti, būs vajadzīgas nepieredzēti lielas investīcijas. Tās būs 
sistemātiski jāpapildina ar atbilstošiem pasākumiem, lai garantētu, ka tiek saglabāta 
ekonomiskā efektivitāte, kā arī energoapgādes drošība un pieejamība cenas ziņā, vienlaikus 
nodrošinot, ka šī pārkārtošanās ir taisnīga un sociāli pieņemama. Šie divi elementi—
investīcijas un solidaritātes pasākumi—ir būtiski, lai ES varētu pārkārtoties uz 
klimatneitralitāti un vienlaikus tiktu uzlabota mūsu sabiedrības globālā konkurētspēja, 
vadošā loma rūpniecībā, izaugsme un labklājība;

2) TPF ir šādas pārkārtošanās stūrakmens. Ņemot vērā šīs pārkārtošanās mērogu, TPF 
resursiem ir jābūt samērīgiem ar tā darbības jomu. Šajā nolūkā tā budžets ir ievērojami 
jāpalielina un tam jābalstās uz jauniem resursiem, kas papildinātu, nevis aizstātu ES 
kohēzijas vai nozaru politikas virzienus, instrumentus un līdzekļus. Turklāt tas ir jāsaglabā 
kā atsevišķa budžeta pozīcija nākamajās DFS vismaz līdz 2050. gadam;

3) ņemot vērā TPF izvirzīto mērķi, 80 % no tā budžeta būtu jāpiešķir ogļu ieguves reģioniem, 
jo tie saskaras ar vislielākajām sistēmiskajām problēmām, ko rada pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti;

4) ļoti svarīga ir cieša un tieša sadarbība ar reģionālajām un vietējām iestādēm, kas var 
vislabāk palīdzēt koncentrēt atbalstu tur, kur tas būs visefektīvākais mērķa reģionos. Tā kā 
TPF mērķis ir reģioni, kas saskaras ar visdziļākajām problēmām pārkārtošanās dēļ, un tā kā 
arī ir sagaidāms ievērojams pašpārvaldes ieņēmumu samazinājums, būtu jāspēj atlīdzināt 
līdz pat 75 % no atbalsttiesīgo projektu attiecīgajām izmaksām;

5) kas uz attiecas uz TPF atbalstītajām jomām, atbalsttiesīgo darbību sarakstam ir labāk 
jāatspoguļo vajadzība pēc:

• kādreizējo ieguves vietu un spēkstaciju teritoriju revitalizācijas;

• gaisa piesārņojuma un enerģētiskās nabadzības apkarošanas un ātras emisiju 
samazināšanas, atsakoties no ogļu ieguves un izmantošanas, un tajā liela nozīme būs 
investīcijām dabasgāzē un centralizētajā siltumapgādē;
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• investīcijām atjaunojamos energoresursos;

• produktīvām investīcijām uzņēmumos, tostarp reģionālos un vietējos publiskos 
uzņēmumos, MVU un jaunuzņēmumos;

• ieguldījumiem tīrā urbānajā mobilitātē un alternatīvās degvielās;

• ieguldījumiem senioru ekonomikā un sociālajā inovācijā.
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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu, jo īpaši mērķi ierobežot 
globālās temperatūras kāpumu līdz 1,5 °C 
salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni, un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz vidi saudzējošiem 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu enerģētikas 
pārkārtošanas ekonomiskos un sociālos 
uzdevumus, kas saistīti ar pāreju uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, kurā 
atlikušās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kompensētas ar līdzvērtīgu absorbciju.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Grozījums Nr. 2
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Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar 
plašāku sociālo un ekonomisko ietekmi uz 
tiem reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi 
no fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

2) Pāreja uz konkurētspējīgu un 
noturīgu klimatneitrālu aprites ekonomiku 
ir viens no svarīgākajiem Savienības 
politikas mērķiem. 2019. gada 12. 
decembrī Eiropadome apstiprināja mērķi 
līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu 
Savienību saskaņā ar Parīzes nolīguma 
mērķiem. 2020. gada janvārī Eiropas 
Parlaments aicināja steidzami rīkoties, lai 
risinātu klimata pārmaiņas un vides 
problēmas un atbalstīja apņemšanos 
pārveidot Savienību par veselīgāku, 
ilgtspējīgu, godīgu, taisnīgu un pārticīgu 
sabiedrību ar siltumnīcefekta gāzu neto 
nulles emisijām. 2020. gada 17. aprīlī tas 
papildus uzsvēra, ka klimatneitralitātes 
mērķim būtu jāveido daļa no Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanas 
politikas un ka Eiropas ekonomikas 
atveseļošanai un rekonstrukcijai būtu 
jābalstās uz zaļā kursa stratēģiju. Tam 
būs vajadzīgi nozīmīgi ieguldījumi, un 
tādēļ būs nepieciešami arī ievērojami 
papildu piešķīrumi no Savienības budžeta. 
Lai gan cīņa pret klimata pārmaiņām, vides 
degradāciju un enerģētisko nabadzību 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā un ilgtermiņā nodrošinās iespējas 
un risināmus jautājumus, ne visi reģioni un 
dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena 
izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas 
reaģēšanas spējas. Daži no tiem ir 
attīstītāki nekā citi, savukārt enerģētikas 
pārkārtošana ir saistīta ar plašāku sociālo 
un ekonomisko ietekmi uz tiem reģioniem, 
kuri lielā mērā ir atkarīgi no cietā fosilā 
kurināmā — jo īpaši oglēm, lignīta, kūdras 
un degslānekļa — vai nozarēm, kurās ir 
vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
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starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem. Šādai nelīdzsvarotībai būtu 
jāatspoguļojas fonda resursu taisnīgā 
sadalē tām dalībvalstīm un reģioniem, 
kurus visvairāk skar pārkārtošanās un 
kuriem ir vajadzīgs pienācīgs finansiālais 
atbalsts, lai nodrošinātu patiesi taisnīgu 
pārkārtošanos, tādējādi izvairoties no 
negatīvas sociālekonomiskas ietekmes uz 
cilvēkiem, nozarēm un darba ņēmējiem. 
Piešķirot fonda līdzekļus, būtu jāņem vērā 
tās teritorijas, kuras jau ir veikušas 
pārkārtošanas pasākumus, bet kuras 
joprojām saskaras ar būtiskām 
problēmām.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā 
liela nozīme ir Savienības budžetam.

3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai, iekļaujošai, sociāli 
atbildīgai, kā arī pieņemamai visiem, lai 
novērstu visnelabvēlīgāk skarto kopienu 
sociālo pretestību klimata politikai. Tāpēc 
gan Savienībai, gan dalībvalstīm jau no 
paša sākuma ir jāņem vērā tās ekonomiskā 
un sociālā ietekme un jāizmanto visi 
iespējamie instrumenti, lai mazinātu 
nelabvēlīgās sekas, tostarp veidojot 
adekvātus nosacījumus nolūkā  izskaust 
enerģētisko nabadzību. Šī pārkārtošanās 
prasīs ievērojamus finanšu resursus, un 
tādēļ Savienības budžetam ir liela nozīme, 
lai nodrošinātu, ka neviens netiek atstāts 
novārtā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) Lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa 
mērķi līdz 2050. gadam panākt, ka 
Eiropas Savienība kļūst par pirmo 
klimatneitrālo kontinentu, ir būtiski 
jāpārveido mūsu enerģētikas sistēma. 
Enerģētikas savienība ir galvenais 
politikas instruments, lai īstenotu šo 
pārkārtošanu, kuras mērķis ir nodrošināt 
drošu, ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un 
cenu ziņā pieejamu enerģiju visiem ES 
patērētājiem, mājsaimniecībām un 
uzņēmumiem. Lai sasniegtu šo mērķi, būs 
nepieciešama fundamentāla Savienības 
enerģētikas sistēmas pārveide un centieni 
nevienu neatstāt novārtā šajā 
pārkārtošanās procesā. Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma trīs pīlāros 
būtu jāpievēršas piecām enerģētikas 
savienības stratēģijas dimensijām: 
“energoapgādes drošība, solidaritāte un 
uzticēšanās”, kuru mērķis ir dažādot 
Eiropas enerģijas avotus un labāk un 
efektīvāk izmantot Savienībā saražoto 
enerģiju; “pilnībā integrēts iekšējais 
enerģijas tirgus”, lai veicinātu 
starpsavienojumus, kas ļauj brīvi plūst 
enerģijai visā Savienībā, nodrošinot 
enerģijas piegādātājiem brīvu konkurenci 
un vislabākās enerģijas cenas; 
“energoefektivitāte pirmajā vietā”, jo, 
patērējot mazāk enerģijas, samazinās 
piesārņojums un tiek saglabāti vietējie 
enerģijas avoti, tādējādi samazinot 
Savienības vajadzību pēc enerģijas 
importa; ceturtā dimensijai – 
“ekonomikas dekarbonizācija” – veicina 
privātus ieguldījumus jaunā 
infrastruktūrā un tehnoloģijās; un 
“pētniecība, inovācija un konkurētspēja”, 
kuras mērķis ir atbalstīt atklājumus 
mazoglekļa tehnoloģijās, koordinējot 
pētniecību un palīdzot finansēt projektus 
partnerībā ar privāto sektoru.

Grozījums Nr. 5
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Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpalīdz veikt un pielāgot enerģētikas 
pārkārtošanu un būtu jāpielāgo citas 
darbības saskaņā ar nākamo daudzgadu 
finanšu shēmu laikposmam no 2021. līdz 
2027. gadam. Tai būtu jāpalīdz novērst 
sociālās un ekonomiskās sekas, ko rada 
pāreja uz Savienības klimatneitralitāti līdz 
2050. gadam, reģionālā līmenī apvienojot 
Savienības budžeta izdevumus klimata, 
ekonomikas un sociālajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku un kura ir saistīta ar Eiropas 
Savienības politiku. TPF mērķis ir 
nodrošināt Eiropas solidaritāti, atbalstot 
darbības, lai panāktu taisnīgu, efektīvu un 
lietderīgu enerģētikas pārkārtošanu uz 
klimatneitrālu Savienības ekonomiku un 
mazinātu šīs pārkārtošanas negatīvo 
ietekmi, atbalstot vissmagāk skartās 
teritorijas, pašvaldības un attiecīgi skartos 
darba ņēmējus, vienlaikus uzlabojot 
Savienības globālo konkurētspēju un 
vadošo lomu rūpniecībā, kā arī izaugsmi 
un labklājību. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina taisnīgu enerģētikas 
pārkārtošanu un pārkārtošanās ietekmes 
mazināšanu, finansējot ieguldījumus cenu 
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ziņā pieņemamā tīrā enerģijā un sociāli 
ilgtspējīgās darbībās, kas var nodrošināt 
vietējās ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazināt negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību, sekmējot jaunas 
nodarbinātības iespējas šādās teritorijās. 
Tas atspoguļots TPF konkrētajā mērķī, kas 
ir noteikts tajā pašā līmenī un norādīts kopā 
ar politikas mērķiem Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [4.] pantā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir īstenot 
tiesību aktu kopumu “Tīru enerģiju 
ikvienam Eiropā”, kam ir būtiska nozīme, 
lai  Eiropas Savienība pārkārtotos uz 
klimatneitrālu ekonomiku un pabeigtu 
Enerģētikas savienības izveidi, JTF 
vajadzētu būt nozīmīgai lomai bijušo 
raktuvju pārveidošanā par atjaunojamās 
enerģijas ražotnēm. Tas var samazināt 
dezekspluatācijas izmaksas, veicināt 
enerģētisko drošību un sniegt ekonomisku 
vērtību un darbvietas kopienām pēc 
raktuvju slēgšanas. Šādu projektu izstrādi 
veicina infrastruktūra un ekstensīva 
zemes pieejamība. Risinājumi ir jāizskata 
katrā gadījumā atsevišķi, lai nodrošinātu 
piemērotību vietējiem apstākļiem. Cieša 
sadarbība starp uzņēmumiem, 
regulatoriem, ieguldītājiem, zemes 
izmantošanas plānotājiem un vietējām 
pašvaldībām ir būtiska, lai noteiktu 
visilgtspējīgākos izmantošanas veidus un 
maksimāli palielinātu sociālo un 
ekonomisko attīstību. TPF nedrīkst 
padziļināt ne pašreizējo nevienlīdzību 
starp dalībvalstīm, nedz arī vājināt vienoto 
tirgu.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu neļaut temperatūrai celties 
vairāk par 1,5 °C virs pirmsrūpniecības 
laikmeta temperatūras, kā arī par 
saistībām attiecībā uz Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos 
un jānodrošina, ka “nevienu neatstāj 
novārtā”, it īpaši veicinot enerģētikas 
pārkārtošanu negatīvi visvairāk 
ietekmētajos reģionos. Resursi no TPF 
pašu finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 25 
% apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Šo mērķi sasniegt pilnībā 
būtu jāpalīdz ar līdzekļiem, kas brīvprātīgi 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem vajadzētu būt 
nozīmīgiem un saskanīgiem ar tā 
vērienīgo mērķi. TPF resursu izveidei 
nekādā gadījumā nebūtu jāsamazina vai 
jāpārvieto resursi, kas piešķirti to fondu 
budžetiem, uz kuriem attiecas 
Regula (ES) .../... [jaunā KNR], vai 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) līdzekļi. Dalībvalstīm 
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vajadzētu būt iespējai pieņemt lēmumu 
papildināt savu JTF piešķīrumu ar 
līdzekļiem, kas pārvietoti no ERAF un 
ESF+ saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] 21.a pantu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku prasa ievērojamus 
ieguldījumus un ir gan izaicinājums, gan 
iespēja visām dalībvalstīm. Tas būs īpaši 
grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā mērā 
paļaujas vai vēl nesen ir paļāvusies uz 
cieto fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta 
gāzu ziņā intensīvām rūpnieciskajām 
darbībām, kuras pakāpeniski jāizbeidz vai 
jāpielāgo, lai pārkārtotos uz 
klimatneitralitāti, un kurām tam trūkst 
finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF finanšu 
līdzekļiem būtu jāaptver dalībvalstu 
sākumpunkts enerģētikas pārkārtošanas 
procesā un jāatspoguļo dalībvalstu spēja 
finansēt vajadzīgās investīcijas skartajos 
reģionos, lai spētu pārkārtoties uz ES 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8 a) Pārkārtošanās uz klimatneitralitāti 
ietver arī jaunas ekonomiskas iespējas. Jo 
īpaši bijušo raktuvju pārveidošana par 
atjaunojamās enerģijas ražotnēm un 
atjaunojamās enerģijas infrastruktūras 
izbūve šādās vietās vai kaimiņos esošās 
teritorijās var radīt zaļās darbvietās 
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vietējās pašvaldībās pēc ieguves nozares 
slēgšanas. Pāreja no reģionālās 
ekonomikas un enerģētikas sistēmām, 
kuru pamatā ir ogļu ieguve, uz 
atjaunojamo enerģiju var dot iespēju 
vietējām pašvaldībām kļūt par enerģētikas 
pārkārtošanas aktīvām dalībniecēm un 
noteicējām un pāriet no vienas nozares 
modeļa uz daudznozaru modeli. Ogļu 
ieguves reģionu pārveidi par 
atjaunojamās enerģijas centriem sekmē 
infrastruktūra un plaša zemes pieejamība, 
kā arī apmācīts personāls. Turklāt šāda 
pārveide var veicināt enerģētisko drošību 
un noturību, pamatojoties uz 
decentralizētas energosistēmas modeli.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9 a) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Atveseļošanas instruments] un tajā 
piešķirto resursu robežās Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda satvarā būtu jāveic 
atveseļošanas un noturības veicināšanas 
pasākumi Covid-19 krīzes nepieredzēti 
smagās ietekmes novēršanai. Jebkuri 
papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu, ka tiek ievēroti [Eiropas 
Atveseļošanās instrumenta] regulā 
paredzētie termiņi.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
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pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, 
kurās ir augsts siltumnīcefekta gāzu 
emisijas līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina 
jaunas darbības, izmantojot jaunas 
tehnoloģijas, jaunus procesus vai 
produktus, tādējādi būtiski samazinot 
emisiju saskaņā ar ES 2030. gada 
mērķrādītājiem klimata jomā un līdz 2050. 
gadam sasniedzamo ES klimatneitralitāti13, 
vienlaikus saglabājot un uzlabojot 
nodarbinātību un izvairoties no vides 
degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

pilnībā ievērojot Savienības mērķus un 
tiesību aktus klimata un vides jomā, 
tostarp stratēģijas “Eiropa 2030” mērķus 
enerģētikas un klimata jomā attiecībā uz 
SEG emisiju samazināšanu, 
energoefektivitātes uzlabošanu un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
patēriņu, un attiecīgā gadījumā kritērijus, 
kas ir paredzēti [Regulā par regulējuma 
izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai], lai noteiktu, vai 
saimnieciskā darbība ir vides ziņā 
ilgtspējīga. Investīciju sarakstā būtu 
jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta vietējo 
ekonomiku un ir tehnoloģiski īstenojamas 
un ilgtspējīgas ilgtermiņā, ņemot vērā 
visus zaļā kursa mērķus. Finansētajiem 
projektiem būtu jāveicina pakāpeniska 
pārkārtošanās uz inovatīvu, noturīgu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu aprites 
ekonomiku. Nozarēs ar augstu CO2 
emisiju līmeni, piemēram, enerģijas 
ražošanā, izmantojot ogles, lignītu, kūdru 
un degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu laika gaitā, to īstenojot 
ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem 
un saprātīgā termiņā. Lai pārveidotu 
šādas nozares, ar atbalstu būtu jāveicina 
energoefektivitāte un zemas oglekļa 
emisijas darbības, izmantojot jaunas 
tehnoloģijas, atjaunojamos 
energoresursus un investīcijas 
infrastruktūras un tehnoloģiju ieviešanā 
attiecībā uz nepiesārņojošu enerģiju par 
pieņemamu cenu, kā arī jaunus procesus 
vai produktus. Turklāt piegādes drošība ir 
jānodrošina ar tehniskiem 
jauninājumiem, tostarp ieviešot ūdeņradi, 
jo īpaši zaļo ūdeņradi, kam ir potenciāls 
kļūt par vienu no lielākajiem 21. gadsimta 
enerģijas nesējiem. Šādām darbībām būtu 
jānodrošina ievērojams aprites cikla 
emisiju samazinājums teritorijas 
energosistēmā un jāatbilst “ES 2030” 
mērķrādītājiem klimata un enerģijas jomā 
un mērķim līdz 2050. gadam sasniegt ES 
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klimatneitralitāti, vienlaikus saglabājot un 
uzlabojot kvalificētuun ilgtspējīgu 
nodarbinātību, izvairoties no vides 
degradācijas un uzlabojot tādas 
energosistēmas stabilitāti, kuras pamatā 
pirmām kārtām ir energoatdeves principa 
piemērošana un galvenokārt — 
atjaunojamie energoresursi, tostarp 
izmantojot elastīgas līdzsvarošanas 
tehnoloģijas un uzglabāšanas 
risinājumus. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, uzlabojot 
sinerģētisko iedarbību ar programmu 
“Apvārsnis Eiropa”, kā arī digitalizācijas, 
savienojamības un viedās mobilitātes 
jomā, ar nosacījumu, ka šādi pasākumi 
palīdz mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 

(11) Lai aizsargātu klimatiskās 
pārkārtošanās ziņā visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju un darba meklētāju prasmju 
pilnveide un pārkvalificēšana nolūkā 
palīdzēt viņiem, sniedzot tiem 
nepieciešamās kvalifikācijas, pielāgoties 
jaunām nodarbinātības iespējām, kā arī 
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iekļaušana darba tirgū. palīdzība darba meklēšanā darba 
meklētājiem un viņu aktīva iekļaušana 
darba tirgū. Pienācīga uzmanība būtu 
jāpievērš prasmēm un kvalifikācijām, kas 
atbilst pārejai uz klimatneitralitāti. Par 
prioritāti jānosaka pārkvalifikācija, kas 
tiktu nodrošināta atbilstoši reģionālā 
darba tirgus vajadzībām, jo īpaši 
pārkvalifikācija darbavietā vai nepilna 
laika darbu kombinējot ar nepilna laika 
pārkvalifikācijas mācībām. Pāreja uz tīru 
energosistēmu, kuras pamatā ir 
atjaunojamo energoresursu izmantošana 
un energoatdeve, piedāvā ievērojamu 
darbvietu radīšanas potenciālu teritorijās, 
kas ir atkarīgas no fosilā kurināmā. 
Pasākumos, kas paredzēti darba ņēmējiem 
un darba meklētājiem, būtu pienācīgi 
jāņem vērā dzimumu aspekts.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 

(12) Lai veicinātu enerģētikas 
pārkārtošanas skarto teritoriju ekonomikas 
diversifikāciju un modernizāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un ilgtspējīgu un 
kvalitatīvu nodarbinātību. Attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas nav MVU, ienesīgas 
investīcijas būtu jāatbalsta tad, ja tās 
veicina pārkārtošanos uz tīras enerģijas 
avotiem vai to plašāku izmantošanu, 
sekmē klimetneitralitāti vai palīdz mazināt 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
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līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. 
Ieguldījumi rūpnieciskajās iekārtās, uz 
kurām attiecas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma, nebūtu jāorientē tā, 
lai palīdzētu palielināt peļņu, kas jau 
gūta, tirgojot emisijas kvotas. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 a) Lai sasniegtu TPF mērķus, 
Komisijai būtu jāapsver izmaiņas 
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Pamatnostādnēs par valsts atbalstu vides 
aizsardzībai un enerģētikai (“EEAG 
pamatnostādnes”), kuras ir vajadzīgas, lai 
atvieglotu privātas investīcijas un sekmīgu 
TPF īstenošanu. Ir vajadzīga stingra 
valsts atbalsta sistēma, lai novērstu to, ka 
jebkāds atbalsts dekarbonizācijai rada 
nepamatotus izkropļojumus iekšējā tirgū. 
VEAP pārskatīšanai ir jābūt saistītai ar 
zaļo kursu, jo īpaši ņemot vērā jaunākās 
un jaunās regulatīvās norises, 
tehnoloģisko progresu un iespējas, kā arī 
tirgus attīstību enerģētikas nozarē. 
Plānotā VEAP pārskatīšanā būtu 
jāparedz iespēja sniegt valsts atbalstu 
strukturālām pārmaiņām, kas saistītas ar 
ogļu izmantošanas pakāpenisku 
izbeigšanu, ievērojot tos pašus 
nosacījumus, kādi ir TPF. Pārskatot 
pamatnostādnes, pienācīgi būtu jāņem 
vērā arī attiecīgo reģionu strukturālo 
pārmaiņu problēmas, lai nodrošinātu, ka 
šiem reģioniem tiek sniegtas pietiekamas 
elastīguma iespējas īstenot savus 
projektus sociāli un ekonomiski noturīgā 
veidā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 b) Atbalsts no TPF ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU, 
nebūtu jāpiešķir tikai apgabalos, kas ir 
tiesīgi saņemt valsts atbalstu saskaņā ar 
piemērojamajiem valsts atbalsta 
noteikumiem atbilstoši LESD 107. panta 
3. punkta a) un c) apakšpunktam. Gluži 
pretēji — būtu jānodrošina, ka valsts 
atbalsta noteikumi visiem reģioniem, kas 
saņem palīdzību no TPF, ļauj  agrīnā 
posmā efektīvi novērst darbvietu 
zaudējuma draudus. Tas būtu jānodrošina 
arī, attiecīgi pielāgojot Komisijas Regulu 
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(ES) Nr. 651/2014 1a.
__________________
1a Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. 
un 108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. 
lpp.).

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 c) Apgabaliem, kurus visvairāk 
ietekmē pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, būtu jādod iespēja pēc 
iespējas agrāk aktīvi pievērsties ar to 
saistītajām strukturālajām pārmaiņām. 
Tas prasa tiesību aktu pielāgošanu par 
valsts atbalstu, piemēram, izstrādājot 
jaunas Eiropas Komisijas 
pamatnostādnes, pamatojoties uz LESD 
107. panta 3. punkta b) vai c) 
apakšpunktu, lai nodrošinātu, ka atbalsts 
ir pieļaujams saskaņā ar piemērojamiem 
noteikumiem neatkarīgi no atbalstāmo 
reģionu statusa.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
12.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 d) Visām investīcijām būtu jāatbilst 
principam “energoefektivitāte pirmajā 
vietā” un principam “piesārņotājs 
maksā”. Tādēļ, lai nodrošinātu, ka TPF 
neizmanto vides kaitējuma likvidēšanas 
izmaksu segšanai, kas ir uzņēmuma 
atbildība vides jomā, un lai nekropļotu 
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piesārņojuma un citas vidiskās ietekmes 
mazināšanas stimulus, atbalstu 
investīcijām, kas ir saistītas ar teritoriju 
atjaunošanu un teritoriju piesārņojuma 
likvidēšanu, ekosistēmu atjaunošanu un 
pārprofilēšanas projektiem, izmanto tikai 
tad, ja nevienu uzņēmumu nevar saukt pie 
juridiskas atbildības, lai finansētu minētās 
darbības, saskaņā ar LESD 191. pantā 
noteikto principu “piesārņotājs maksā”;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
21.a pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds ar 
papildu resursiem. Dalībvalstīm vajadzētu 
būt iespējai pieņemt lēmumu papildināt 
TPF resursus ar papildu finansējumu no 
ERAF un ESF+, kuriem būtu jāpiešķir 
papildu līdzekļi šim nolūkam. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
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tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

tiek efektīvi īstenots taisnīgas 
pārkārtošanās process, lai panāktu 
klimatneitrālu ekonomiku. Šajā sakarā 
dalībvalstīm ar Komisijas atbalstu 
sadarbībā ar attiecīgo vismaz NUTS 2. un 
3. līmeņa teritoriju reģionālajām un 
vietējām iestādēm, kā arī rūpniecības un 
arodbiedrību pārstāvjiem, pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju un jebkurām 
citām ieinteresētajām personām būtu 
jāsagatavo taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros sīki izklāstīts 
pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem un tostarp informāciju par tās 
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu. 
Šajā nolūkā Komisijai būtu jāizveido 
Taisnīgas pārkārtošanās platforma, kas 
balstītos uz pašreizējās ogļu ieguves 
reģionu pārkārtošanas platformas 
pieredzi un veiksmīgo darbību, lai dotu 
iespēju divpusējai un daudzpusējai 
pieredzes apmaiņai par gūto pieredzi un 
paraugpraksi visās skartajās nozarēs.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka 
vissmagāk skartās teritorijas, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos pēc apspriešanās ar 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem būtu 
jānosaka vissmagāk skartās teritorijas, 
kurās būtu jākoncentrē TPF atbalsts, un 
jāapraksta konkrētas darbības, kas jāveic, 
lai sasniegtu Savienības enerģētikas un 
klimata mērķrādītājus līdz 2030. gadam 
un klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši 
attiecībā uz tādu objektu pārveidošanu vai 
slēgšanu, kuros izmanto cieto fosilo 
kurināmo, vienlaikus saglabājot esošās un 
attīstot jaunas darba iespējas, lai 
nepieļautu sociālo atstumtību skartajās 
teritorijās. Minētajām teritorijām būtu 
jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst NUTS 
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pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, šīm darbībām atbilstot 
arī pārejai uz klimatneitralitāti un zaļā 
kursa mērķiem. TPF finansiāls atbalsts 
būtu jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst 
pārkārtošanās plāniem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

3. līmeņa reģioniem vai jābūt to daļām. 
Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto teritoriju 
grūtības un vajadzības, tostarp bezdarba 
līmeņi, depopulācijas tendences, agrīnas 
pārveides vai pārkārtošanās centieni, un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī 
Savienības enerģētikas un klimata 
mērķrādītājiem līdz 2030. gadam un 
pārejai uz klimatneitralitāti, kā arī zaļā 
kursa mērķiem, ja iespējams, sinerģiski ar 
citām attiecīgām Savienības un valsts 
finansējuma shēmām un programmām, 
kā arī Savienības citām politiskajām 
prioritātēm. TPF finansiāls atbalsts būtu 
jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst 
pārkārtošanās plāniem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām 
un sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar nozīmīgām 
ekonomikas, enerģētikas un sociālajām 
problēmām pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Būtu 
jānodrošina saskaņotība ar citām 
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saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

politikas jomām, jo īpaši ar rūpniecības 
politiku un publiskā iepirkuma 
noteikumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, kas ļautu 
Savienības rūpniecībai, tostarp MVU, 
ražot ilgtspējīgas preces un pakalpojumus 
saskaņā ar zaļo kursu un nodrošināt 
darbvietas. Tā kā minētos mērķus var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. 
pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām, kā arī 
enerģētikas un vides jomas grūtībām, kas 
rodas atkarībā no dalībvalstu 
specifiskuma, to enerģētikas 
pārkārtošanās procesā, lai sasniegtu 
Savienības mērķus 2030. gadam attiecībā 
uz enerģētiku un klimatu un 
klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 
2050. gadam, proti, attiecībā uz reģioniem, 
kuri savas pašreizējās vai nesenās lielās 
atkarības dēļ no cietā fosilā kurināmā, 
piemēram, akmeņoglēm, lignīta, kūdras 
un naftas slānekļa, vai ar kuriem saskaras 
siltumnīcefekta gāzu intensitāti saistītās 
strukturālās pārmaiņas.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi panākt 
solidāru un efektīvu enerģētikas 
pārkārtošanu uz klimatneitrālu 
ekonomiku, kurā ņemta vērā teritoriālo 
taisnīgas pārejas plānu izstrāde, lai 
nodrošinātu darba ņēmēju, enerģētikas 
nozares, rūpniecības, ieguldītāju un 
vietējo pašvaldību uzticamību, kā arī dotu 
reģioniem, ekonomikas dalībniekiem un 
iedzīvotājiem taisnīgas un vienlīdzīgas 
iespējas risināt ar enerģētikas 
pārkārtošanu saistītās sociālās, 
ekonomiskās, enerģētiskās drošības, 
enerģētiskās nabadzības un vides 
problēmas.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF atbalstītās darbības atbilst Parīzes 
nolīgumam, Savienības mērķiem 
enerģētikas un klimata jomā 2030. un 
2050. gadam un aprites ekonomikas 
principiem. Jo īpaši TPF atbalsta 
centienus pilnībā izmantot šīs pārejas 
ievērojamo darbvietu radīšanas 
potenciālu skartajos reģionos.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
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dalībvalstīs. dalībvalstīs, kas ir apstiprinājušas mērķi 
Savienībā līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu ekonomiku un savu 
apņemšanos apliecina nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos, jo īpaši 
tādos reģionos, kuros grūtību nozīmīguma 
dēļ, pārkārtojoties enerģētikas jomā, 
visvairāk ir vajadzīgs finansiāls atbalsts. 
Saskaņā ar šīs regulas I pielikumu TPF 
resursus galvenokārt piešķir ogļu ieguves 
reģioniem, kas uzskaitīti Ogļu ieguves un 
oglekļietilpīgo reģionu platformas (Ogļu 
ieguves reģionu pārkārtošanas platforma) 
darba uzdevumu pielikumā, lai risinātu 
jautājumus, kas saistīti ar sociālo, 
ekonomikas, enerģētiskās drošības 
ietekmi un ietekmi uz vidi to enerģētikas 
pārkārtošanas procesā.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 7,5 miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā 
gadījumā var palielināt ar papildu 
resursiem, kas piešķirti Savienības budžetā, 
un ar citiem resursiem saskaņā ar 
piemērojamo pamataktu.

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir vismaz 
44 073 459 000 EUR pašreizējās cenās, 
un tos nepārvieto no to fondu 
piešķīrumiem, uz kuriem attiecas Regula 
(ES) [jaunā KNR], jo īpaši no tādiem 
fondiem kā Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds 
(ESF+) vai Eiropas Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai (ELFLA). Minētās 
summas attiecīgā gadījumā var palielināt 
ar papildu resursiem, kas piešķirti 
Savienības budžetā, un ar citiem resursiem 
saskaņā ar piemērojamo pamataktu.

Grozījums Nr. 29
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai plānotu un pēc tam iekļautu vispārējā 
Savienības budžetā pirmajā daļā minēto 
summu, to indeksē ar 2 % gadā.

svītots

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [21.a panta], 2. punktā 
minētajiem papildu resursiem, kas TPF 
piešķirti no Savienības budžeta vai 
piešķirti no citiem līdzekļiem, nav 
vajadzīgs papildu atbalsts no ERAF vai 
ESF+.

svītots

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta tikai tādas darbības, 
kas ir tieši saistītas ar 2. pantā noteikto TPF 
konkrēto mērķi un kas veicina saskaņā ar 
7. pantu izstrādāto taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālo plānu īstenošanu.

1. TPF atbalsta tikai tādas darbības, 
kas ir tieši saistītas ar 2. pantā noteikto TPF 
konkrēto mērķi un kas veicina saskaņā ar 
7. pantu izstrādāto ilgtspējīgas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālo plānu īstenošanu.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta tikai Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta šādas 
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šādas darbības: darbības:

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ienesīgas investīcijas MVU, tostarp 
jaunuzņēmumos, kas veicina ekonomikas 
diversifikāciju un pārkārtošanu;

(a) ienesīgas un ilgtspējīgas 
investīcijas MVU, tostarp jaunuzņēmumos, 
kooperatīvos, pilsoņu enerģētikas 
kopienās un trešā sektora organizācijās, 
kā arī reģionālos un vietējos valsts 
uzņēmumos, kas veicina ekonomikas 
diversifikāciju un pārkārtošanu, kā arī 
sekmē jaunu kvalitatīvu darbvietu 
rašanos;

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) investīcijas jaunu uzņēmumu 
izveidē, tostarp izmantojot uzņēmumu 
inkubatorus un konsultāciju 
pakalpojumus;

b) investīcijas jaunu uzņēmumu, jo 
īpaši MVU un jaunuzņēmumu, izveidē, 
gādājot par ekonomikas dažādošanu un 
sekmējot jaunu darbvietu radīšanu un 
tostarp sniedzot attiecīgus 
uzņēmējdarbības konsultāciju 
pakalpojumus;

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās un progresīvu 
tehnoloģiju nodošanas veicināšanā;

c) investīcijas ilgtspējīgās pētniecības 
un inovācijas darbībās, tostarp 
enerģētiskajā pētniecībā, arī pētniecības 
centros un universitātēs, un progresīvu 
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tehnoloģiju nodošanas veicināšanā;

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) investīcijas cenu ziņā pieņemamas 
tīras enerģijas tehnoloģiju un 
infrastruktūru izstrādē, siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanā, 
energoefektivitātē un atjaunojamos 
energoresursos;

d) investīcijas tehnoloģiju, 
infrastruktūru un pakalpojumu izstrādē 
cenas ziņā pieņemamai,  drošai, 
ilgtspējīgai, elastīgai un tīrai 
energosistēmai, kā arī siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanā, 
energoefektivitātē un uzglabāšanas 
risinājumos;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) investīcijas atjaunojamo 
energoresursu aktīvos, infrastruktūrā un 
tehnoloģijās, tostarp uzglabāšanas 
risinājumi, atbalsts pašražošanai, kā arī 
siltumapgādes un aukstumapgādes 
sistēmu izstrādei un to pārejai uz 
atjaunojamo energoresursu enerģiju;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) ieguldījumi ēku energorenovācijā 
atbilstīgi gaidāmajai Komisijas iniciatīvai 
“Renovācijas vilnis”, tostarp šajā jomā 
strādājošo kvalifikācijas celšana un 
pārkvalificēšanās;
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – dc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) investīcijas pārrobežu elektrotīklu 
starpsavienojumos nolūkā panākt 15 % 
elektrotīklu starpsavienojumu 
mērķrādītāju līdz 2030. gadam;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – dd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dd) ieguldījumi efektīvā centralizētā 
siltumapgāde, kā noteikts Direktīvas  
2012/27/ES 2. panta 41. punktā;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – de apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

de) investīcijas tehnoloģiju un 
infrastruktūras izvēršanā izmaksu ziņā 
pieejamai, tīrai un viedai mobilitātei, 
tostarp elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
infrastruktūrai un ilgtspējīgai 
multimodālai mobilitātei pilsētās, veicinot 
ekonomikas attīstību un darbvietu 
radīšanu, sekmējot siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu transporta nozarē 
un mobilitātes risinājumu dažādošanu, 
tostarp investīcijas alternatīvās transporta 
degvielās, kas paātrina pāreju uz 
bezemisiju mobilitāti;
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – df apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

df) ieguldījumi enerģētiskās 
nabadzības un gaisa piesārņojuma 
apkarošanā, jo īpaši aizstājot individuālus 
apkures risinājumus, kuru pamatā ir 
ogles, kā arī uzlabojot energoefektivitāti 
visvairāk skartajos reģionos;

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā;

e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā, tostarp 
investīcijas ļoti veiktspējīgos tīklos un 5G 
tehnoloģijā, viedās enerģijas risinājumos 
un saistītajā infrastruktūrā un 
tehnoloģijās, kā arī investīcijas, kas 
veicina pāreju uz aprites ekonomiku un 
klimatneitralitāti, tostarp digitālo 
tehnoloģiju un datu izmantošanu 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un 
pārtikas rūpniecībā;

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, 
zemes atjaunošanā un pārprofilēšanas 
projektos;

f) investīcijas kādreizējo ogļraktuvju 
un spēkstaciju, kā arī degradētu teritoriju 
un iekārtu atjaunošanā un vides 
revitalizācijā, pieejamībā un renovācijā, 
zemes atjaunošanas un pārprofilēšanas 
projektos, tostarp zaļās infrastruktūras 
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investīcijas teritorijā pēc ogļu ieguves, kā 
arī bijušo raktuvju apmežošanā;

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) investīcijas aprites ekonomikas 
veicināšanā, tostarp, izmantojot atkritumu 
rašanās novēršanu, samazināšanu, resursu 
efektīvu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu, remontu un reciklēšanu;

g) investīcijas aprites ekonomikas 
veicināšanā, tostarp, izmantojot atkritumu 
rašanās novēršanu, samazināšanu, resursu 
efektīvu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu, remontu, reciklēšanu un citus 
atgūšanas līdzekļus, tostarp enerģijas 
atgūšanu;

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) ieguldījumi senioru ekonomikā, 
sociālajā inovācijā un infrastruktūrā, kas 
vajadzīga, lai atbalstītu piekļuvi darba 
tirgum, sociālo iekļaušanu un aktīvas un 
veselīgas vecumdienas;

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) darba ņēmēju prasmju pilnveidi un 
pārkvalificēšanu;

h) darba ņēmēju, pašnodarbināto 
personu un darba meklētāju prasmju 
pilnveidi un pārkvalificēšanu, jo īpaši 
attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām, 
kas saistītas ar reģionālās attīstības 
stratēģiju īstenošanu, kā arī ar 
pārkārtošanos uz ilgtspējīgu, digitālu un 
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zaļo ekonomiku;

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) palīdzību darba meklēšanā darba 
meklētājiem;

i) palīdzību darba meklēšanā darba 
meklētājiem un atbalstu darba ņēmējiem, 
kas zaudējuši darbu pārkārtošanās dēļ;

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) darba meklētāju aktīvu iekļaušanu; j) darba meklētāju aktīvu iekļaušanu, 
īpašu uzmanību veltot sievietēm un 
neaizsargātām grupām;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) neskarot 5. pantu, jebkādas citas 
īpašas darbības, kuras veicina TPF 
vienotā īpašā mērķa sasniegšanu, kuras 
iekļautas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos, par kurām 
vienojusies dalībvalsts ar attiecīgo 
teritoriju attiecīgajām iestādēm un kuras 
apstiprinājusi Komisija;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – kb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

kb) TPF atbalsta tikai ienesīgas 
investīcijas uzņēmumos, kas nav MVU, 
kuras saistītas ar darbvietu, kapitāla un 
ražošanas procesu pārcelšanu no vienas 
dalībvalsts uz citu dalībvalsti;

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) 
apakšpunktu, TPF var atbalstīt ienesīgas 
investīcijas uzņēmumos, kas nav MVU, ar 
nosacījumu, ka šāds investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta h) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

Turklāt attiecīgajās teritorijās TPF var 
atbalstīt ienesīgas investīcijas uzņēmumos, 
kas nav MVU, ar nosacījumu, ka šādas 
investīcijas ir iekļautas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta h) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
veicina pārkārtošanos  uz klimatneitrālu 
ekonomiku un ja to rezultātā nenotiek 
pārvietošana, kā prasīts 60. pantā Regulā 
Nr.  …/... [KNR] un rūpnieciskām 
darbībām, uz kurām attiecas ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma (ETS) ar 
nosacījumu, ka tie neveicina no emisiju 
kvotu tirdzniecības jau gūtās peļņas 
palielināšanu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kuru definīcija sniegta Komisijas Regulas 
(ES) Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā16;

c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kuru definīcija sniegta Komisijas Regulas 
(ES) Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā16, 
izņemot uzņēmumus, kurus ietekmē 
enerģētiskā pārkārtošanās uz 
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klimatneitralitāti;
__________________ __________________
16 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

16 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 
uzglabāšanu vai sadedzināšanu;

d) investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, 
transportēšanu, izplatīšanu, uzglabāšanu 
vai sadedzināšanu;

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 1. punkta d) apakšpunkta, 
Komisija var apstiprināt teritoriālu 
taisnīgas pārkārtošanās plānu, kas ietver 
investīcijas, kuras ir saistītas ar 
dabasgāzes ieguvi, pārstrādi, sadali, 
uzglabāšanu, pārvadi vai izmantošanu, ar 
noteikumu, ka to izmanto kā pārejas 
tehnoloģiju un šādos pienācīgi pamatotos 
apstākļos:
a) investīcijas tiek veiktas teritorijās, 
kuras saskaras ar īpaši nopietnām 
enerģētikas pārkārtošanās problēmām, jo 
tās ir ļoti atkarīgas no cietā fosilā 
kurināmā, piemēram, reģionos, kuros ir 
augsts cietā fosilā kurināmā centralizētās 
siltumapgādes sistēmu īpatsvars;
b) šīs investīcijas veicina Savienības vides 
mērķu sasniegšanu attiecībā uz klimata 
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pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos 
tām, paātrinot ogļu, lignīta, kūdras vai 
degslānekļa pilnīgu izņemšanu no aprites;
c) tie atbilst Savienības enerģētikas un 
klimata mērķiem un tiesību aktiem un 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, un tiem ir pārejas raksturs;
d) ir veikts iepriekšējs novērtējums par to, 
kā tiek izmantoti tikai atjaunojamie 
energoresursi;
e) ļoti oglekļietilpīgas un uz cieto fosilo 
kurināmo balstītas energoinfrastruktūras 
aizstāšana ievērojami samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un gaisa 
piesārņojumu un palielina 
energoefektivitāti;
f) atbalstāmie pasākumi sekmē 
enerģētiskās nabadzības samazināšanu;
g) atbalstāmie pasākumi nekavē 
atjaunojamo enerģijas avotu attīstību 
attiecīgajās teritorijās un ir saderīgi un 
sinerģijā ar atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu nākotnē.

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļauts to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam.

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļauts to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam. Ja Komisija izlemj 
saglabāt priekšlikumu, tā pienācīgi 
pamato savu lēmumu. 

Grozījums Nr. 57
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
resursus, kas pārvietoti saskaņā ar Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [21.a pantu]. Kopējie 
ERAF un ESF+ resursi, kas pārvietoti uz 
TPF prioritāti, ir vismaz pusotru reizi 
lielāki par atbalsta summu, kas no TPF 
piešķirta šai prioritātei, bet tie 
nepārsniedz šo summu trīs reizes.

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un uz 
brīvprātības pamata resursus, kas 
pārvietoti saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [21.a pantu]. Kopējie ERAF un 
ESF+ resursi, ko dalībvalsts nolemj 
pārvietot uz TPF prioritāti, nepārsniedz no 
TPF saņemtā atbalsta summu trīs reizes.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalsttiesīgi projekti, ko finansē 
no TPF un kas veicina 2. pantā noteiktā 
konkrētā mērķa sasniegšanu, var saņemt 
atlīdzinājumu līdz pat 75 % apmērā no 
attiecīgajām izmaksām.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām iestādēm sagatavo vienu vai 
vairākus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus, kas attiecas uz vienu vai vairākām 
statistiski teritoriālo vienību kopējās 
klasifikācijas 3. līmenim (“NUTS 3. līmeņa 
reģioni”), kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003, 
kas grozīta ar Komisijas Regulu (EK) 

1. Dalībvalstis kopā ar visām skarto 
teritoriju (vismaz NUTS 2. un 3. līmenī) 
attiecīgajām reģionālajām un vietējām 
iestādēm sagatavo vienu vai vairākus 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos plānus, 
kas attiecas uz vienu vai vairākām 
statistiski teritoriālo vienību kopējās 
klasifikācijas 3. līmenim (“NUTS 3. līmeņa 
reģioni”), kā noteikts Eiropas Parlamenta 
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Nr. 868/201417, atbilstošu skarto teritoriju 
vai tās daļu saskaņā ar II pielikumā 
paredzēto veidni. Šīm ir jābūt teritorijām, 
kuras skartas vissmagāk, pamatojoties uz 
ekonomisko un sociālo ietekmi, ko rada 
pārkārtošanās, jo īpaši attiecībā uz 
paredzamo darbvietu zudumu fosilā 
kurināmā ražošanas nozarē un to 
rūpniecisko objektu ražošanas procesu 
pārveidošanu, kuros ir visaugstākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.

un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003, 
kas grozīta ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 868/201417, atbilstošu skarto teritoriju 
vai tās daļu saskaņā ar II pielikumā 
paredzēto veidni. Šīm ir jābūt teritorijām, 
kuras skartas vissmagāk, pamatojoties uz 
ietekmi uz ekonomiku un sociālo, vides un 
energoapgādes drošību, ko rada 
pārkārtošanās, jo īpaši attiecībā uz 
paredzamo darbvietu zudumu un 
iespējamo ietekmēto darbvietu skaitu cietā 
fosilā kurināmā ražošanas un 
izmantošanas nozarēs un to rūpniecisko 
objektu ražošanas procesu pārveidošanu, 
kuros ir visaugstākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Investīciju 
pamatnostādnes, ko Komisija noteikusi 
2020. gada ziņojumu par valstīm D 
pielikumā, neierobežo dalībvalstu iespējas 
ierosināt jomas un prioritātes TPF 
atbalsta saņemšanai. Attiecīgās iestādes 
un ieinteresētās personas minētajās 
teritorijās aktīvi iesaista visos procesa 
posmos: sagatavošanā, izraudzīšanā un 
īstenošanā. 

__________________ __________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aprakstu par valsts līmeņa 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku, tostarp galveno pārkārtošanās 
pasākumu hronoloģisku pārskatu, kas 
atbilst nacionālā enerģētikas un klimata 
plāna (NEKP) visjaunākajai redakcijai;

a) aprakstu par valsts un reģionālā 
līmeņa pārkārtošanos uz ES 2030. gada 
klimata mērķu sasniegšanu un ES 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 
2050. gadam, tostarp jau veiktajām 
pārkārtošanās darbībām un turpmāko 
galveno pārkārtošanās pasākumu 
hronoloģisku pārskatu, kas atbilst 
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nacionālā enerģētikas un klimata plāna 
(NEKP) visjaunākajai redakcijai;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojumu teritoriju noteikšanai 
par teritorijām, kuras vissmagāk skar a) 
apakšpunktā minētais pārkārtošanās 
process un kurām saskaņā ar 1. punktu 
jāsniedz TPF atbalsts;

b) pamatojumu teritoriju noteikšanai 
par visnegatīvāk ietekmētajām teritorijām, 
kurām ir vajadzīgs papildu finanšu 
atbalsts, lai īstenotu a) apakšpunktā 
minēto pārkārtošanās procesu, un kurām 
saskaņā ar 1. punktu jāsniedz TPF atbalsts;

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko 
un vidisko ietekmi, ko rada pārkārtošanās 
uz klimatneitrālu ekonomiku, nosakot 
iespējamo skarto darbvietu skaitu un 
darbvietu zudumu, attīstības vajadzības un 
mērķus, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam 
saistībā ar tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās;

c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko 
un vidisko ietekmi, ko rada pārkārtošanās 
uz ES līmeņa klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam, nosakot iespējamo 
skarto darbvietu skaitu un darbvietu 
zudumu, likvidēto uzņēmumu skaitu, 
attīstības vajadzības un mērķus, kas 
jāsasniedz līdz 2030. gadam saistībā ar 
tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās;

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālo, 
ekonomisko un vidisko ietekmi, kas rodas, 
pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
ekonomiku;

d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot jautājumus 
saistībā ar ietekmi uz sabiedrību, 
ekonomiku, vides un energoapgādes 
drošību, kas rodas pārkārtošanās procesā 
uz ES klimatneitrālu ekonomiku līdz 
2050. gadam, un nepieļaujot enerģētiskās 
nabadzības padziļināšanos;

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) novērtējumu par tā saskaņotību ar 
citām valsts, reģionālām vai teritoriālām 
stratēģijām un plāniem;

e) novērtējumu par tā saskaņotību ar 
citām attiecīgām valsts, reģionālām vai 
teritoriālām stratēģijām un plāniem;

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pārvaldības mehānismu aprakstu, 
kas aptver partnerattiecību veidošanas 
kārtību, plānotos pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumus un atbildīgās 
struktūras;

f) pārvaldības mehānismu aprakstu, 
kas aptver partnerattiecību veidošanas 
kārtību, plānotos pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumus un atbildīgās 
struktūras valsts un reģionālā līmenī, 
tostarp iespēju, ka veikt novērtējumu var 
nevalstiskas struktūras un iestādes;

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) aprakstu par īstenoto līdzdalības 
procesu, lai to izstrādātu;

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) aprakstu par paredzēto darbību 
veidiem un to paredzamo devumu 
pārkārtošanās ietekmes mazināšanā;

g) aprakstu par paredzēto darbību 
veidiem un hronoloģisku pārskatu un to 
paredzamo devumu pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku ietekmes uz 
sabiedrību, ekonomiku, energoapgādes 
drošību un vidi mazināšanā;

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ja atbalstu sniedz ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU, 
šādu darbību un uzņēmumu izsmeļošu 
sarakstu un pamatojumu šāda atbalsta 
nepieciešamībai, izmantojot plaisas 
analīzi, kas parāda, ka, ja investīcijas 
nebūs, paredzamais darbvietu zudums 
būtu lielāks nekā paredzamo jauno 
darbvietu skaits;

h) ja atbalstu sniedz ienesīgām un 
ilgtspējīgām investīcijām uzņēmumos, kas 
nav MVU, šādu darbību un uzņēmumu 
sarakstu un pamatojumu šāda atbalsta 
nepieciešamībai;

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ja atbalstu sniedz investīcijām i) ja atbalstu sniedz investīcijām 
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nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, atbalstāmo 
darbību izsmeļošu sarakstu un 
pamatojumu, ka tās veicina pārkārtošanos 
uz klimatneitrālu ekonomiku un rada 
ievērojamu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu, kas ir ievērojami zemāks 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar 
noteikumu, ka tās vajadzīgas, lai aizsargātu 
lielu skaitu darbvietu;

nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, atbalstāmo 
darbību sarakstu un pamatojumu, ka tās 
veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku un rada ievērojamu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu, kas ir zemāks par 
attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras noteiktas 
bezmaksas kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, un ar noteikumu, ka 
tās vajadzīgas, lai aizsargātu lielu skaitu 
darbvietu;

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) sinerģiju un papildināmību ar citām 
Savienības programmām un Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma pīlāriem, lai 
risinātu apzinātās attīstības vajadzības.

j) sinerģiju un papildināmību ar citām 
attiecīgām Savienības programmām, 
fondiem un Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma pīlāriem, lai risinātu apzinātās 
attīstības vajadzības.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) ja šo atbalstu sniedz rūpnieciskām 
darbībām, uz kurām jau attiecas ETS, 
aprakstu par to, ka šāds atbalsts neveicina 
no emisiju kvotu tirdzniecības jau gūtās 
peļņas palielināšanu.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] pantu 
iesaista attiecīgos partnerus.

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] pantu 
iesaista attiecīgos partnerus, kā arī 
rūpniecības, enerģētikas nozares, sociālo 
partneru, valsts un jebkurus citus 
attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvjus.

Grozījums Nr. 73

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni 
atbilst Regulas (ES) [jaunā KNR] [23.] 
pantā minētajām teritoriālajām stratēģijām, 
attiecīgajām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām, nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāram.

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kad iespējams, atbilst Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [23.] pantā minētajām teritoriālajām 
stratēģijām, integrētajiem nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem, ilgtermiņa 
stratēģijai 2050. gadam un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāram, kā arī pēc iespējas vairāk 
pielāgotām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām un citām attiecīgām 
stratēģijām un programmām, tostarp 
attiecībā uz tīru gaisu, tīru tēraudu, 
enerģētisko nabadzību un enerģiju 
ražojošiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus un lēmumus par projektu un 
darbību atlasi dara publiski pieejamus. 
Par pārkārtošanās teritoriālo plānu 
sagatavošanu un izstrādi rīko sabiedrisko 
apspriešanu.
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Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja TPF prioritāte atbalsta 4. panta 2. 
punkta h), i) vai j) apakšpunktā minētās 
darbības, datus par rādītājiem attiecībā uz 
dalībniekiem nosūta tikai tad, ja par 
attiecīgo dalībnieku ir pieejami visi dati, 
kas prasīti saskaņā ar III pielikumu.

3. Ja TPF prioritāte atbalsta 4. panta 2. 
punkta h), i) vai j) apakšpunktā minētās 
darbības, datus par rādītājiem attiecībā uz 
dalībniekiem nosūta tikai tad, ja par 
attiecīgo dalībnieku ir pieejami visi dati, 
kas prasīti saskaņā ar III pielikumu, 
vienlaikus nodrošinot stingrus datu 
aizsardzības noteikumus.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija, pamatojoties uz programmas 
galīgā veikuma ziņojuma izskatīšanu, 
secina, ka nav sasniegti vismaz 65 % no 
mērķiem, kas izvirzīti vienam vai 
vairākiem TPF resursu izlaides vai 
rezultātu rādītājiem, tā var veikt finanšu 
korekcijas saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [98.] pantu, samazinot TPF atbalstu 
attiecīgajai prioritātei proporcionāli 
veikumam.

Ja Komisija, pamatojoties uz programmas 
galīgā veikuma ziņojuma izskatīšanu, 
secina, ka nav sasniegti vismaz 65 % no 
mērķiem, kas izvirzīti vienam vai 
vairākiem TPF resursu izlaides vai 
rezultātu rādītājiem, tā var veikt finanšu 
korekcijas saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [98.] pantu, samazinot TPF atbalstu 
attiecīgajai prioritātei proporcionāli 
veikumam. Finanšu korekcijas attiecas uz 
nepilnībām, kas saistītas ar programmas 
intervencēm un nevis nepilnībām, kas 
izriet no ārējiem faktoriem. 

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārkārtošanās procesa izklāsts un 
visnelabvēlīgāk skarto teritoriju noteikšana 

1. Pārkārtošanās procesa izklāsts un 
visnelabvēlīgāk skarto teritoriju noteikšana 
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dalībvalstī dalībvalstī, tostarp vēsturiskā 
pārkārtošanās.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārkārtošanās grūtību novērtējums 
par katru noteikto teritoriju

2. Pārkārtošanās grūtību un iespēju 
novērtējums par katru no noteiktajām 
teritorijām

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. Novērtējums par pārkārtošanās 
procesa uz klimatneitrālu ekonomiku 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo ietekmi

2.1. Novērtējums par vēsturiskā un 
paredzamā pārkārtošanās procesa uz 
klimatneitrālu ekonomiku ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo ietekmi

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts - 3.1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1 a. apraksts par to, kā notiek 
apspriešanās ar kopienu pārstāvjiem un 
pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem un 
kā viņi tiek iesaistīti plānošanas procesā 
pirms un pēc plānošanas dokumentu 
izstrādes.
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TRANSPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS ATZINUMS

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Dominique Riquet

ĪSS PAMATOJUMS

Taisnīgas pārkārtošanās fonda izveide ir viens no pasākumiem, kurus Komisija veic saskaņā 
ar Eiropas zaļo kursu un ar kuriem ir paredzēts līdz 2050. gadam sasniegt Savienības 
nosprausto oglekļneitralitātes mērķi, īpašu atbalstu sniedzot reģioniem, kuri ir visvairāk 
nonākuši grūtībās un kurus visvairāk skar pārkārtošanās.

Šis tiesību akta priekšlikums šobrīd ir aktuālāks nekā jebkad agrāk: tajā ir ņemtas vērā gan 
vajadzības, gan izmaksas, problēmas un ekonomiskās un sociālās grūtības, kas saistītas ar mūsu 
ražošanas metožu strukturālo pārveidi veselās nozarēs un reģionos, kas līdz šim bijuši atkarīgi 
no fosilā kurināmā un kur rūpniecības nozares emitē lielus CO2 apjomus. Lai gan jāpieliek pūles 
būs visām dalībvalstīm, saskaņā ar Eiropas solidaritātes pamatprincipu atbalsts vispirms būs 
jāsniedz tām teritorijām, kuras ir visneaizsargātākās un kuras visvairāk skar šī pārkārtošanās.

Transporta un tūrisma komitejas atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo priekšlikumu gan 
saistībā ar tā mērķi (oglekļneitralitāte), gan iekļaujošo pieeju (“nevienu neatstāt novārtā”) un 
sinerģiju ar citiem Eiropas fondiem. Jo īpaši šis fonds ir pienācīgi pielāgots valstu un 
reģionālajiem apstākļiem un darbojas valstu enerģētikas un klimata plānu un teritoriālo plānu 
ietvaros saskaņā ar dalītu pārvaldību un subsidiaritātes principu. Līdz ar to šis instruments ir 
iestrādāts reģionālajā politikā, izmantojot struktūrfondus, kuru pamatā ir dalībvalstu līdzdalība 
un kuri tiek pastiprināti, panākot papildināmību ar EIB veiktajiem pasākumiem vai saistītajiem 
finansēšanas mehānismiem (InvestEU u. c.). Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka teritoriāla 
piesaiste šā finanšu instrumenta izstrādē un īstenošanā ir būtiska, lai pārkārtošanās process būtu 
veiksmīgs, un līdz ar to vēlas vērst uzmanību uz šiem noteikumiem.

Šīs regulas prioritāte ir veicināt darba ņēmēju un uzņēmumu pārkvalificēšanos, pielāgojot to 
darba instrumentus reģionos un nozarēs, ko visvairāk skar pārkārtošanās. Tomēr fondam ir ļoti 
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ierobežoti resursi, par ko var tikai izteikt nožēlu, ņemot vērā summas, kas vajadzīgas, lai gūtu 
panākumus ekonomikas pārkārtošanā, un līdz ar to atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šo 
budžeta instrumentu varētu izmantot precīzāk, lai palielinātu tā pievienoto vērtību un 
efektivitāti, optimizējot finansējuma piešķiršanu un koncentrējoties uz nozarēm un darbībām, 
kurām visvairāk nepieciešams atbalsts.

Šajā nolūkā ir ieviesti vairāki noteikumi:

- precīzāka to darbību mērķorientācija, kuras ir tiesīgas saņemt TPF atbalstu: lai gan 
atzinuma sagatavotājs uzskata, ka prioritāte faktiski ir jāpiešķir MVU, kuriem to lieluma 
dēļ bieži vien ir mazāka rīcības brīvība pielāgot savas ražošanas sistēmas, viņam tomēr 
šķiet, ka vairāki Komisijas sākotnēji ierosinātie pasākumi (pētniecība un inovācija, 
digitalizācija, atbalsts piesārņojuma likvidēšanai, jo tas ir pretrunā principam 
“piesārņotājs maksā”) nav tieši saistīti ar regulas mērķiem un turklāt tos var atbalstīt ar 
citiem Eiropas budžeta un finanšu instrumentiem;

- stingrāki atbilstības kritēriji darbībām, uz kurām attiecas ETS: atzinuma sagatavotājs 
atzīst, ka ir lietderīgi iekļaut ierobežotā daudzumā dažas rūpnieciskas darbības, uz 
kurām attiecas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS), pamatojoties uz 
Komisijas piekrišanu un katru gadījumu izskatot atsevišķi. Tomēr viņš uzskata, ka ir 
būtiski nepieļaut neplānotas peļņas risku šiem uzņēmumiem, lai tie negūtu labumu no 
TPF papildu atbalsta, ko tas piešķir rūpniecības nozaru dekarbonizācijai nolūkā pārdot 
to emisijas kvotu pārpalikumu, tādējādi radot nepamatotu peļņu (windfall profits) 
papildus TPF finansiālajam atbalstam.

- mērķtiecīgāka un uz rezultātiem vairāk orientēta finansējuma piešķiršana: tiecoties uz 
principa “izmanto vai zaudē” stingrāku piemērošanu, ir izvirzīts augstāks prasītais 
prioritāšu izpildes līmenis, lai saistību neizpildes gadījumā varētu veikt atkārtotus 
pielāgojumus un pārdali un lai nodrošinātu katra iztērētā euro pievienoto vērtību;

- TPF mērķis ir līdz 2050. gadam palīdzēt panākt oglekļneitralitāti teritorijās, kuras 
visvairāk skārusi pārkārtošanās. Visām valstīm būs jāsniedz ieguldījums šā kopīgā 
mērķa sasniegšanā, jo neveiksme vienā valstī apdraudētu visu pārējo centienus un 
negatīvi ietekmētu visas valstis, pat tās, kuras ekoloģiskās pārkārtošanās procesā ir 
pavirzījušās vistālāk.

 Līdz ar to atzinuma sagatavotājs uzskata –– lai nodrošinātu iepriekš minētā Eiropas 
solidaritātes pamatprincipa ievērošanu, dalībvalstīm, kuras vēl nav apņēmušās līdz 
2050. gadam sasniegt oglekļneitralitātes mērķi, vajadzētu būt ierobežotai piekļuvei šā 
fonda līdzekļiem un, kamēr tās nebūs sev izvirzījušas šo mērķi, tām nebūtu jāsaņem tām 
piešķirtais  finansējums pilnā apmērā;
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- precīzāk identificētas aptvertās rūpnieciskās darbības: atzinuma sagatavotājs atzīst, ka 
šajā priekšlikumā ir pareizi identificētas teritorijas un nozares, kuras visvairāk skar 
pārkārtošanās, jo īpaši to atkarības dēļ no fosilā kurināmā un oglekļietilpīgām 
rūpnieciskām darbībām. Tomēr atzinuma sagatavotājs norāda uz būtisku trūkumu 
identifikācijas kritērijos un uzskata, ka tiesības saņemt fonda līdzekļus būtu jāattiecina 
arī uz rūpnieciskām darbībām, kuras gan rada samērā zemas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, tomēr to galaprodukti nav saderīgi ar ES mērķi nodrošināt oglekļneitralitāti. 
Tās būtu jāuzskata par neatņemamu pārkārtošanās sastāvdaļu un jāiekļauj fonda 
darbības jomā. Jo īpaši iekšdedzes transportlīdzekļu nozarē visā tās vērtību ķēdē notiek 
straujas un būtiskas pārmaiņas: tādēļ ir jāsniedz īpašs Eiropas atbalsts, lai palīdzētu šai 
nozarei sekmīgi pārkārtoties, atbalstītu darba ņēmējus un saglabātu tās konkurētspēju 
un vadošo lomu pastiprinātas starptautiskās konkurences kontekstā. Tomēr būtu jāpatur 
prātā, ka klimatneitralitātes mērķi nevar sasniegt bez transporta dekarbonizācijas: šī 
nozare rada 23 % no ES CO2 emisijām, un tās emisiju īpatsvars turpina pieaugt, savukārt 
autotransports vien rada 75 % no nozares CO2 emisijām un patērētās enerģijas. 
Pārkārtošanās uz bezemisiju vai mazemisiju transportlīdzekļiem visvairāk skars 
automobiļu ražotājus, to rezerves daļu piegādātājus un tehniskās apkopes un remonta 
nozares. Tā kā šīm nozarēm ir liela nozīme Eiropas ekonomikā (3,5 miljoni tiešo un 
netiešo darbvietu ES) un tā kā autobūves nozare nodrošina 8,5 % darbvietu Eiropas 
rūpniecībā un 7,5 % no Eiropas IKP, šīm nozarēm ir obligāti jāsaņem TPK atbalsts.

Tādēļ atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka, iekļaujot Reģionālās attīstības komitejai 
adresētos ieteikumus, tiks stiprinātas Taisnīgas pārkārtošanās fonda darbības spējas un 
efektivitāte, lai sasniegtu Eiropas klimata neitralitātes mērķi, vienlaikus aizsargājot 
visneaizsargātākās personas šajā pārkārtošanās procesā.

GROZĪJUMI

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 



PE648.609v04-00 260/326 RR\1210220LV.docx

LV

klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Šāda situācija rada ne 
tikai dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā, jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa, nozarēm ar lielu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāti 
vai nozarēm, kuru galaprodukti nav 
saderīgi ar mērķi nodrošināt 
oglekļneitralitāti Savienībā. Šāda situācija 
rada ne tikai dažāda ātruma pārkārtošanās 
risku Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem. Šajā sakarībā īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš īpašajām problēmām, ko 
pāreja uz klimatneitralitāti radīs attālos, 
salu un ģeogrāfiski mazāk attīstītos 
apgabalos, kā arī apgabalos, kurus skar 
iedzīvotāju skaita samazināšanās 
problēmas.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai, iekļaujošai un visiem 
sociāli pieņemamai, neatstājot nevienu 
novārtā, kā arī tai jāveicina nabadzības 
izskaušana. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm, kā arī dažādiem 
reģionālajiem un vietējiem dalībniekiem 
jau no paša sākuma būtu jāņem vērā tās 
ekonomiskā un sociālā ietekme, kā arī to 
reģionu īpatnības un specifika, tostarp 
oglekļa dioksīda emisijas intensitāte un 
par ES vidējo līmeni zemāks IKP uz vienu 
iedzīvotāju, un jāizmanto visi iespējamie 
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instrumenti, lai mazinātu nelabvēlīgās 
sekas un pārvērstu problēmas iespējās. 
Īstenojot šo pārkārtošanos, vajadzētu 
novērst ekonomikas sabrukumu visvairāk 
skartajos reģionos, vienlaikus nodrošinot 
šo reģionu ekonomiskās attīstības pamatu. 
Šajā ziņā liela nozīme ir Savienības 
budžetam.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo 
ietekmi uz nodarbinātību. Tas atspoguļots 
TPF konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā 
pašā līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir atbalstīt darbības, 
kas vērstas uz taisnīgu un sekmīgu pāreju 
uz klimatneitrālu ekonomiku, un mazināt 
klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, 
atbalstot vissmagāk skartās teritorijas un 
attiecīgos darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF 
konkrēto mērķi TPF atbalstītajām 
darbībām būtu tieši jāveicina pārkārtošanās 
ietekmes mazināšana, ierobežojot 
nelabvēlīgās sociālās sekas, finansējot 
vietējās ekonomikas modernizāciju un 
pārveidi, mazinot negatīvo ietekmi uz 
nodarbinātību un radot jaunas iespējas ar 
apmācības, pārkvalifikācijas un 
atjauninātu mācību programmu 
starpniecību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā. Ņemot vērā pārkārtošanās politikas 
būtību, TPF tiek ierosināts kā ilgtermiņa 
instruments, kas pilnībā atbilst vīzijai līdz 
2050. gadam padarīt Eiropu par 
klimatneitrālu kontinentu.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šā mērķa 
sasniegšanu papildinās brīvprātīga 
līdzekļu pārvietošana no ERAF un ESF+, 
par ko lemj katra dalībvalsts.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
resursi, kas pieejami saskaņā ar kohēzijas 
politikas instrumentiem un visiem citiem 
attiecīgajiem Savienības un valstu 
finansēšanas instrumentiem, kuri 
paredzēti neaizsargātām nozarēm. TPF 
izveides dēļ nebūtu jāsamazina to fondu 
līdzekļi, uz kuriem attiecas 
Regula (ES).../... [jaunā KNR].

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām 
darbībām, kuras pakāpeniski jāizbeidz vai 
jāpielāgo, lai pārkārtotos uz 
klimatneitralitāti, un kurām tam trūkst 
finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu jāaptver 
visas dalībvalstis, bet šī fonda finanšu 
līdzekļu sadalījumā būtu jāatspoguļo 
dalībvalstu spēja finansēt vajadzīgās 
investīcijas, lai spētu pārkārtoties uz 
klimatneitralitāti.

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
cieto fosilo kurināmo, kurās tiek veiktas 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvas 
rūpnieciskās darbības vai kurās ražotie 
galaprodukti nav saderīgi ar Savienības 
mērķi nodrošināt oglekļneitralitāti un 
kurām šīs darbības ir pakāpeniski 
jāizbeidz vai jāpielāgo, lai pārkārtotos uz 
klimatneitralitāti, un kurām tam trūkst 
finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu jāaptver 
visas dalībvalstis, bet šī fonda finanšu 
līdzekļu sadalījumā būtu jāatspoguļo 
dalībvalstu spēja finansēt vajadzīgās 
investīcijas, lai spētu pārkārtoties uz 
klimatneitralitāti.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Uz šo regulu attiecas horizontālie 
finanšu noteikumi, ko pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti 
Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta izveidei un izpildei, 
izmantojot dotācijas, iepirkumu, godalgas 
un netiešu izpildi, kā arī paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz 
LESD 322. pantu, attiecas arī uz 
Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad dalībvalstīs pastāv 
vispārēji trūkumi attiecībā uz tiesiskumu, 
jo tiesiskuma ievērošana ir būtisks 
pareizas finanšu pārvaldības un efektīva 
Savienības finansējuma priekšnoteikums.
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(Šajā grozījumā ir pārņemts jaunā COM priekšlikuma 2020/0460 teksts.)

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Atveseļošanas instruments] un tajā 
piešķirto resursu robežās Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda satvarā būtu jāveic 
atveseļošanas un noturības veicināšanas 
pasākumi Covid-19 krīzes nepieredzēti 
smagās ietekmes novēršanai.  Šie papildu 
resursi būtu jāizmanto tā, lai nodrošinātu 
atbilstību Regulā [ENI] noteiktajiem 
termiņiem;

(Šajā grozījumā ir pārņemts jaunā COM priekšlikuma 2020/0460 teksts.)

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo un reģionālo ekonomiku un ir 
ilgtspējīgas ilgtermiņā, ņemot vērā visus 
zaļā kursa mērķus. Finansētajiem 
projektiem būtu jāveicina pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu aprites ekonomiku, 
vienlaikus mazinot vidiskās pārkārtošanās 
negatīvo ietekmi uz ekonomiku un 
sabiedrību. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
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ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. Šajā 
sakarībā dabasgāze var būt pārejas 
tehnoloģija pārejas posmā, kad tā aizstāj 
intensīvākus oglekļa enerģijas avotus un 
ir saistīta ar atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata jomā un līdz 
2050. gadam13 sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti, vienlaikus saglabājot un 
uzlabojot nodarbinātību un izvairoties no 
vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju, tostarp MI 
tehnoloģiju, jomā, kā arī digitalizācijas, 
savienojamības, pieejamības un 
ilgtspējīgas mobilitātes jomā un kas sekmē 
pāreju uz citiem transporta veidiem, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) TPF būtu jāatbalsta arī 
rūpnieciskās darbības, kuras gan nerada 
ievērojamas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, bet kuru rezultātā tomēr tiek 
ražoti produkti, ko ietekmē pārkārtošanās 
uz klimatneitralitāti Savienībā. Šajā ziņā 
Eiropas transportlīdzekļu ar iekšdedzes 
dzinēju ražošanas nozare ir un būs viena 
no visvairāk skartajām nozarēm un tās 
darbība tiks traucēta vēl vairāk 
pieaugošās starptautiskās konkurences un 
augstāku vides standartu dēļ, jo tā rada 
gandrīz 20 % no Savienības CO2 
emisijām. Līdz ar to oglekļneitralitāti 
nevar sasniegt bez īpaša atbalsta šai 
nozarei, kas nodrošina 8,5% darbvietu ES 
rūpniecībā, 7,5% no ES IKP un aptuveni 
3,5 miljonus tiešo darbvietu, kas ir 11,4 % 
no visām darbvietām ES ražošanā, un 
13,8 miljonus netiešo darbvietu. Tā kā 
visvairāk skarti ir transportlīdzekļu 
ražotāji, to rezerves daļu piegādātāji un 
tehniskās apkopes un remonta nozares, 
TPF būtu jāatbalsta šīs nozares un 
jāpalīdz darba ņēmējiem un darba 
meklētājiem pārkvalificēties, lai apgūtu 
modernākas prasmes, jo īpaši saistībā ar 
alternatīvām nozarēm, kas ražo 
bezemisiju un/vai mazemisiju 
transportlīdzekļus. TPF būtu arī 
jāatbalsta investīcijas sabiedriskā 
transporta tīklos un autoparkos kā 
efektīvs pārkārtošanās instruments ceļā 
uz mazemisiju mobilitāti, vienlaikus 
veicinot pāreju uz citiem transporta 
veidiem, jo īpaši lielpilsētu centros, un 
savienojamību lauku apvidos. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš arī sociāli 
ekonomiskajām grūtībām apgabalos, 
kurus skārusi iedzīvotāju skaita 
samazināšanās, vai mazapdzīvotos 
apgabalos, kuri ir ļoti atkarīgi no fosilā 
kurināmā, lai novērstu iedzīvotāju 
izceļošanu no šīm teritorijām un to skaita 
samazināšanos šajās teritorijās.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju un pašnodarbināto personu 
prasmju pilnveide un pārkvalificēšana 
nolūkā palīdzēt viņiem pielāgoties jaunām 
nodarbinātības iespējām, kā arī palīdzība 
darba meklēšanā darba meklētājiem un 
viņu aktīva un pilnīga iekļaušana darba 
tirgū. Tāpat pārkārtošanās skartajās 
teritorijās īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
bezdarba līmenim, jo īpaši jauniešu vidū.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas modernizāciju un 
pārveidi, TPF būtu jāsniedz atbalsts 
ienesīgās investīcijās mazos un vidējos 
uzņēmumos. Ar ienesīgām investīcijām 
būtu jāsaprot investīcijas uzņēmumu 
pamatkapitālā vai nemateriālos aktīvos, lai 
ražotu preces un sniegtu pakalpojumus, 
tādējādi veicinot pamatkapitāla veidošanu 
un nodarbinātību. Attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas nav MVU, ienesīgas 
investīcijas būtu jāatbalsta tikai tad, ja tās 
ir vajadzīgas, lai mazinātu pārkārtošanās 
rezultātā zaudēto darbvietu skaitu, radot 
ievērojamu skaitu darbvietu vai atbalstot to 
pielāgošanu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
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pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas 
apgabalos, kas noteikti kā atbalstāmi 
apgabali LESD 107. panta 3. punkta a) 
un c) apakšpunkta nolūkā.

sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā un tām 
vajadzētu būt ilgtspējīgām un atbilst 
principam “energoefektivitāte pirmajā 
vietā”. Minētajām investīcijām 
nevajadzētu radīt neplānotas peļņas risku 
attiecīgajiem rūpniecības objektiem, lai tie 
negūtu labumu no TPF papildu atbalsta, 
ko tas piešķir šo rūpniecības objektu 
darbības dekarbonizācijai, pārdodot to 
emisijas kvotu pārpalikumu un tādējādi 
tiem ļaujot papildus TPF finansiālajam 
atbalstam saņemt virspeļņu (windfall 
profits). Lai aizsargātu iekšējā tirgus un 
kohēzijas politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, īpaši ņemot vērā 
to, ka jānodrošina turpmākas strukturālās 
izmaiņas un šo izmaiņu īstenošanai 
nepieciešamie pasākumi.

__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu (13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
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plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursus var palielināt, 
brīvprātīgi pārvietojot finansējumu no 
ERAF un ESF+. Attiecīgajām summām, 
kas pārvietotas no ERAF un ESF+, būtu 
jāatbilst taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos noteikto darbību 
veidam.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 
2050. gadam, jo īpaši attiecībā uz tādu 
objektu pakāpenisku pārveidošanu vai 
slēgšanu, kuros izmanto cieto fosilo 
kurināmo, vai citas darbības ar augstu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāti, 
vai darbības, kuru galaprodukti nav 
saderīgi ar mērķi panākt oglekļneitralitāti, 
vienlaikus saglabājot un paplašinot 
nodarbinātības iespējas šajās skartajās 
teritorijās, lai novērstu sociālo 
atstumšanu. Minētajām teritorijām būtu 
jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst NUTS 
3. līmeņa reģioniem vai jābūt to daļām. 
Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto teritoriju 
grūtības un vajadzības, tostarp bezdarba 
līmenis un zaudētās darbvietas, un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
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(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni jāiesniedz pēc iespējas 
ātrāk, bet ne vēlāk kā vienu gadu pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā. Tas vadošajām 
iestādēm un dalībvalstīm rada īstenošanas 
grūtības, jo šie plāni ir jāpieņem, lai 
varētu atbrīvot finansējumu. Tāpēc, lai 
mazinātu šīs grūtības un atbalstītu 
vietējos dalībniekus TPF īstenošanā, vēl 
pirms šo plānu pieņemšanas būtu jādara 
pieejams uz nosacījumiem balstīts 
priekšfinansējums tehniskajai palīdzībai.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai veicinātu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu vajadzētu būt iespējai piemērot 
finanšu korekcijas, ja būtiski netiek 
sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi.

(16) Lai optimizētu TPF resursu 
izmantošanu un lai TPF būtu vairāk 
vērsts uz rezultātiem, Komisijai saskaņā ar 
proporcionalitātes principu vajadzētu būt 
iespējai piemērot finanšu korekcijas, ja 
netiek sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai papildinātu un grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz šīs regulas III 
pielikumā ietverto elementu grozīšanu 
attiecībā uz kopējiem izlaides un rezultātu 
rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu15. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienlīdzīgu līdzdalību, Eiropas Parlaments 
un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem; šiem 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(17) Lai papildinātu un grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz šīs regulas III 
pielikumā ietverto elementu grozīšanu 
attiecībā uz kopējiem izlaides un rezultātu 
rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī un piedaloties skartās kopienas 
pārstāvjiem, un lai minētās apspriešanās 
tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas 
noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas 
procesu15. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu 
līdzdalību, Eiropas Parlaments un Padome 
visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar 
dalībvalstu ekspertiem; šiem ekspertiem ir 
sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 
aktu sagatavošana.

__________________ __________________
15 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp. 15 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 

(19) Šīs regulas mērķos, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, būtu jāņem 
vērā COVID-19 pandēmijas ietekme uz 
visu Savienību. Dalībvalstis vienas pašas 
nespēj pienācīgi sasniegt šos mērķus. Tam 
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teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

galvenie iemesli ir, no vienas puses, 
atšķirības starp dažādu teritoriju attīstības 
līmeņiem un vismazāk attīstīto teritoriju 
atpalicība, kā arī dalībvalstu un teritoriju 
finanšu resursu ierobežojumi un, no otras 
puses, vajadzība pēc saskaņotas 
īstenošanas sistēmas, kas aptvertu vairākus 
Savienības fondus saskaņā ar dalīto 
pārvaldību. Tā kā minētos mērķus var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. 
pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām vai saimnieciskajām 
darbībām, kuras saskaras ar lielām 
sociālekonomiskām grūtībām, 
pārkārtojoties uz klimatneitrālu Savienības 
ekonomiku līdz 2050. gadam, jo īpaši 
attiecībā uz darbvietu izveidi un darba 
ņēmēju prasmju pilnveidi, 
pārkvalificēšanu un apmācību.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi atbalstīt 
darbības, kas vērstas uz taisnīgu un 
sekmīgu enerģētikas pārkārtošanu, un 
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ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

“dot reģioniem, ekonomikas dalībniekiem 
un cilvēkiem iespēju risināt jautājumus 
saistībā ar sekām uz sabiedrību, 
ekonomiku un vidi, ko rada pāreja uz 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. 
gadam”. TPF finansējums ir 
nepieciešams, lai turpinātu mazināt 
reģionālās atšķirības un īstenotu Eiropas 
sociālo kohēziju.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 7,5 miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā gadījumā 
var palielināt ar papildu resursiem, kas 
piešķirti Savienības budžetā, un ar citiem 
resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu.

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 11 270 459 000 EUR 
pašreizējās cenās (10 miljardi EUR 
2018. gada cenās), un tos neiegūst, 
pārvietojot līdzekļus no citiem Savienības 
fondiem, uz kuriem attiecas Regula (ES) 
.../... [jaunā KNR].Minētās summas 
attiecīgā gadījumā var palielināt ar papildu 
resursiem, kas piešķirti Savienības budžetā, 
un ar citiem resursiem saskaņā ar 
piemērojamo pamataktu.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai plānotu un pēc tam iekļautu vispārējā 
Savienības budžetā pirmajā daļā minēto 
summu, to indeksē ar 2 % gadā.

Lai plānotu un pēc tam iekļautu vispārējā 
Savienības budžetā pirmajā daļā minēto 
summu, to indeksē ar vismaz 2 % likmi vai 
ar Savienības gada inflācijas līmeni, ja tas 
ir augstāks par 2 %.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem lēmumu ar 
īstenošanas aktu, kurā saskaņā ar I 
pielikumā izklāstīto metodiku nosaka 
resursu, tostarp visu 2. punktā minēto 
papildu resursu, gada sadalījumu pa 
dalībvalstīm.

3. Komisija pieņem lēmumu ar 
īstenošanas aktu, kurā saskaņā ar I 
pielikumā izklāstīto metodiku nosaka 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam 
paredzēto resursu, tostarp visu 2. punktā 
minēto papildu resursu, sadalījumu pa 
dalībvalstīm un pa gadiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [21.a panta], 2. punktā minētajiem 
papildu resursiem, kas TPF piešķirti no 
Savienības budžeta vai piešķirti no citiem 
līdzekļiem, nav vajadzīgs papildu atbalsts 
no ERAF vai ESF+.

4. Atkāpjoties no Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [21.a panta], 2. punktā minētajiem 
papildu resursiem, kas TPF piešķirti no 
Savienības budžeta vai piešķirti no citiem 
līdzekļiem, nav vajadzīgs papildu 
pārvietojums no ERAF vai ESF+.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas [ENI] 2. pantā minētos 
pasākumus īsteno Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda satvarā ar summu 32 
803 000 000 EUR apmērā pašreizējās 
cenās (30 miljardi EUR 2018. gada cenās) 
no minētās regulas 3. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta vi) punktā minētās 
summas, ievērojot tās 4. panta 3., 4. un 
8. punktu.
Šo summu uzskata par citiem resursiem, 
kā minēts 3. panta 2. punktā, un tā veido 
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ārējos piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar 
Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 
21. panta 5. punktu.
Papildus 3. pantā noteiktajiem kopējiem 
resursiem šos resursus budžeta saistībām 
atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” 2021.–
2024. gadam dara pieejamus šādi:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Turklāt 15 600 000 EUR pašreizējās 
cenās no pirmajā daļā minētajiem 
resursiem dara pieejamus 
administratīvajiem izdevumiem.

(Šajā grozījumā ir pārņemts jaunā COM priekšlikuma 2020/0460 teksts. Teksts “(30 miljardi 
EUR 2018. gada cenās)” ir papildinājums salīdzinājumā ar minētā priekšlikuma tekstu.)

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc Komisijas iniciatīvas 0,35 % 
no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir tehniskajai palīdzībai.

(Šajā grozījumā ir pārņemts jaunā COM priekšlikuma 2020/0460 teksts.)

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētās 
summas gada sadalījumu pa dalībvalstīm 
iekļauj 3. panta 3. punktā minētajā 
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Komisijas lēmumā saskaņā ar I pielikumā 
izklāstīto metodiku.

(Šajā grozījumā ir pārņemts jaunā COM priekšlikuma 2020/0460 teksts un tajā ir atsauce uz I 
pielikumu, kas grozīts ar minēto priekšlikumu.)

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [21.a] panta, 1. punktā 
minētajai summai nav vajadzīgs I 
pielikumā noteiktais papildu pārvietojums 
no ERAF vai ESF+.

(Šajā grozījumā ir pārņemts jaunā COM priekšlikuma 2020/0460 teksts. Vārds 
“pārvietojums” aizstāja vārdu “atbalsts” minētā priekšlikuma sākotnējā tekstā.)

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
3.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atkāpjoties no Finanšu regulas 
14. panta 3. punkta, budžeta saistībām, 
kuru pamatā ir 1. punktā minētie resursi, 
piemēro Regulas (ES) [jaunā KNR] 
VII sadaļas IV nodaļā izklāstītos saistību 
atcelšanas noteikumus. Atkāpjoties no 
Finanšu regulas 12. panta 4. punkta 
c) apakšpunkta, šos resursus neizmanto 
secīgai programmai vai darbībai.

(Šajā grozījumā ir pārņemts jaunā COM priekšlikuma 2020/0460 teksts.)

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta tikai tādas darbības, 
kas ir tieši saistītas ar 2. pantā noteikto TPF 
konkrēto mērķi un kas veicina saskaņā ar 
7. pantu izstrādāto taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālo plānu īstenošanu.

1. TPF atbalsta tikai tādas darbības, 
kas ir saistītas ar 2. pantā noteikto TPF 
konkrēto mērķi un kas veicina saskaņā ar 
7. pantu izstrādāto taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālo plānu īstenošanu.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta tikai 
šādas darbības:

Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta šādas 
darbības:

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ienesīgas investīcijas MVU, tostarp 
jaunuzņēmumos, kas veicina ekonomikas 
diversifikāciju un pārkārtošanu;

(a) produktīvas investīcijas 
uzņēmumos, tostarp MVU un 
jaunuzņēmumos, kas veicina ekonomikas 
pārkārtošanu;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) investīcijas, kas saistītas ar 
dabasgāzes ražošanu, pārstrādi, sadali, 
uzglabāšanu vai sadedzināšanu saskaņā 
ar šādiem nosacījumiem;
- investīcijas modernizē un/vai aizstāj 
esošo oglekļietilpīgāko infrastruktūru;
- investīcijas palīdz vēlākais līdz 2050. 
gadam panākt Savienības 
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klimatneitralitāti;
- atbalstītā infrastruktūra ir sinerģiska ar 
atjaunojamo energoresursu un citu 
oglekļa emisiju ziņā neitrālu enerģijas 
ražošanas jaudu.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, zemes 
atjaunošanā un pārprofilēšanas projektos;

(f) investīcijas zaļā infrastruktūrā, 
piesārņojuma mazināšanā, teritoriju 
atjaunošanā un teritoriju piesārņojuma 
likvidēšanā, zemes atjaunošanā un 
pārprofilēšanas projektos, tostarp, bet ne 
tikai, tādu bioloģiskās dažādības centru 
izveidē, kas dod labumu ilgtspējīgam 
tūrismam.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) investīcijas aprites ekonomikas 
veicināšanā, tostarp, izmantojot atkritumu 
rašanās novēršanu, samazināšanu, resursu 
efektīvu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu, remontu un reciklēšanu;

(g) investīcijas aprites ekonomikas 
veicināšanā, tostarp, izmantojot visu veidu 
atkritumu rašanās novēršanu, 
samazināšanu, resursu efektīvu 
izmantošanu, atkārtotu izmantošanu, 
remontu un reciklēšanu;

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) darba ņēmēju prasmju pilnveidi un 
pārkvalificēšanu;

(h) investīcijas darba ņēmēju un 
pašnodarbināto personu prasmju 
pilnveides un pārkvalificēšanas 
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programmās, kā arī uzņēmējdarbības 
apmācībā;

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) darba meklētāju aktīvu iekļaušanu; (j) darba meklētāju aktīvu iekļaušanu, 
atbalstot piekļuvi darba tirgum;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) investīcijas tehnoloģiju un 
infrastruktūru izvēršanā tīrai un viedai 
mobilitātei, kas palīdz samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un dažādot 
ilgtspējīgas mobilitātes risinājumus; 
investīcijas sabiedriskā transporta tīklos 
un autoparkos, īpašu uzmanību pievēršot 
pārejas veicināšanai uz mazemisiju 
mobilitāti lielpilsētu centros un lauku 
apvidos;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – kb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(kb) rūpnieciskās darbības, kuru 
galaprodukti vai to lietošana nav saderīgi 
ar oglekļneitralitātes mērķi;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) 
apakšpunktu, TPF var atbalstīt ienesīgas 
investīcijas uzņēmumos, kas nav MVU, ar 
nosacījumu, ka šāds investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta h) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

Turklāt TPF var atbalstīt ienesīgas 
investīcijas uzņēmumos, kas nav MVU, ar 
nosacījumu, ka šāds investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz šīs regulas 7. panta 2. 
punkta h) apakšpunktā prasīto informāciju. 
Šādas investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja 
tās vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF var atbalstīt arī investīcijas, kuru 
mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikumā uzskaitītās darbības, ar 
nosacījumu, ka šādas investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta i) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

TPF var atbalstīt arī investīcijas, kuru 
mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, ar 
nosacījumu, ka šādas investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta i) 
apakšpunktā prasīto informāciju.  Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai un ja tās 
nerada neplānotu peļņu, ko šie 
rūpniecības objekti var iegūt no ETS. 
Turklāt šādas investīcijas ir ilgtspējīgas 
un tās nepalielina vai nesaglabā atkarību 
no cietā fosilā kurināmā.
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu vai celtniecību;

(a) atomelektrostaciju celtniecību;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kuru definīcija sniegta Komisijas Regulas 
(ES) Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā16;

svītrots

__________________
16 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. 
un 108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. 
lpp.).

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 
uzglabāšanu vai sadedzināšanu;

(d) investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā, izņemot dabasgāzi, ražošanu, 
pārstrādi, izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) investīcijas platjoslas 
infrastruktūrā teritorijās, kurās ir vismaz 
divi līdzvērtīgas kategorijas platjoslas tīkli.

svītrots

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursus plāno to reģionu kategorijām, 
kuros atrodas attiecīgās teritorijas, 
pamatojoties uz taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem, kas izstrādāti 
saskaņā ar 7. pantu un kurus Komisija 
apstiprinājusi kā daļu no programmas vai 
programmas grozījuma. Plānotie resursi 
izteikti vienas vai vairāku īpašu 
programmu vai vienas vai vairāku 
programmas prioritāšu veidā.

TPF resursus plāno to reģionu kategorijām, 
kuros atrodas attiecīgās teritorijas vai tiek 
veiktas attiecīgās saimnieciskās darbības, 
pamatojoties uz taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem, kas izstrādāti 
saskaņā ar 7. pantu un kurus Komisija 
apstiprinājusi kā daļu no programmas vai 
programmas grozījuma. Plānotie resursi 
izteikti vienas vai vairāku īpašu 
programmu vai vienas vai vairāku 
programmas prioritāšu veidā.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļauts to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam.

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļautā to teritoriju vai 
saimniecisko darbību noteikšana, kuras 
pārkārtošanās process skar vissmagāk, ir 
pienācīgi pamatota, un attiecīgais taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns atbilst 
attiecīgās dalībvalsts nacionālajam 
enerģētikas un klimata plānam.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
resursus, kas pārvietoti saskaņā ar Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [21.a pantu]. Kopējie 
ERAF un ESF+ resursi, kas pārvietoti uz 
TPF prioritāti, ir vismaz pusotru reizi 
lielāki par atbalsta summu, kas no TPF 
piešķirta šai prioritātei, bet tie nepārsniedz 
šo summu trīs reizes.

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un tos var 
papildināt ar resursiem, kas brīvprātīgi 
pārvietoti saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [21.a pantu]. Kopējie ERAF un 
ESF+ resursi, kas pārvietoti uz TPF 
prioritāti, ir mazāki par summu, kura trīs 
reizes pārsniedz atbalsta summu, kas no 
TPF piešķirta šai prioritātei.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām iestādēm sagatavo vienu vai 
vairākus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus, kas attiecas uz vienu vai vairākām 
statistiski teritoriālo vienību kopējās 
klasifikācijas 3. līmenim ("NUTS 3. līmeņa 
reģioni"), kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003, 
kas grozīta ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 868/201417, atbilstošu skarto teritoriju 
vai tās daļu saskaņā ar II pielikumā 
paredzēto veidni. Šīm ir jābūt teritorijām, 
kuras skartas vissmagāk, pamatojoties uz 
ekonomisko un sociālo ietekmi, ko rada 
pārkārtošanās, jo īpaši attiecībā uz 
paredzamo darbvietu zudumu fosilā 
kurināmā ražošanas nozarē un to 
rūpniecisko objektu ražošanas procesu 
pārveidošanu, kuros ir visaugstākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.

1. Dalībvalstis kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām iestādēm, tostarp vietējām un 
reģionālām iestādēm, pilnībā ievērojot 
partnerības principu, sagatavo vienu vai 
vairākus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus, kas aptver vienas vai vairāku 
teritoriju apgabalus, kuri atbilst statistiski 
teritoriālo vienību kopējās klasifikācijas 
3. līmenim ("NUTS 3. līmeņa reģioni"), kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1059/2003, kas grozīta ar 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 868/17, 
atbilstošu skarto teritoriju vai tās daļu 
saskaņā ar II pielikumā paredzēto veidni. 
Šīm ir jābūt teritorijām, kuras skartas 
vissmagāk, pamatojoties uz ietekmi uz 
ekonomiku, darba tirgu, sabiedrību un 
teritoriālo kohēziju, kuru rada 
pārkārtošanās, jo īpaši attiecībā uz 
paredzamo darbvietu zudumu fosilā 
kurināmā ražošanas nozarē un to 
rūpniecisko objektu ražošanas procesu 
pārveidošanu, kuros ir visaugstākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
un pārkārtošanos uz alternatīvām 
nozarēs, kurās rūpniecības galaprodukti 
nav saderīgi ar oglekļneitralitātes mērķi.
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__________________ __________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) aprakstu par valsts līmeņa 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku, tostarp galveno pārkārtošanās 
pasākumu hronoloģisku pārskatu, kas 
atbilst nacionālā enerģētikas un klimata 
plāna (NEKP) visjaunākajai redakcijai;

(a) aprakstu par valsts, reģionālā un 
vietējā līmeņa pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 
2050. gadam, tostarp galveno 
pārkārtošanās pasākumu hronoloģisku 
pārskatu, kas atbilst nacionālā enerģētikas 
un klimata plāna (NEKP) visjaunākajai 
redakcijai;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) skaidras saistības saskaņā ar 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību un līdz 2030. 
gadam sasniegt savus emisiju 
samazināšanas mērķus;

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pamatojumu teritoriju noteikšanai 
par teritorijām, kuras vissmagāk skar a) 
apakšpunktā minētais pārkārtošanās 

(b) pamatojumu teritoriju vai 
saimniecisko darbību noteikšanai par 
tādām, kuras vissmagāk skar 
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process un kurām saskaņā ar 1. punktu 
jāsniedz TPF atbalsts;

a) apakšpunktā minētais pārkārtošanās 
process un kurām saskaņā ar 1. punktu 
jāsniedz TPF atbalsts;

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko 
un vidisko ietekmi, ko rada pārkārtošanās 
uz klimatneitrālu ekonomiku, nosakot 
iespējamo skarto darbvietu skaitu un 
darbvietu zudumu, attīstības vajadzības un 
mērķus, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam 
saistībā ar tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās;

(c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, ar ko saskaras vissmagāk 
skartās teritorijas vai saimnieciskās 
darbības, tostarp par ietekmi uz 
sabiedrību, ekonomiku un vidi, kuru rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam, ņemot vērā bezdarba 
līmeni un nosakot iespējamo skarto un 
zaudēto darbvietu skaitu un teritoriālo 
ieņēmumu zaudējumus, attīstības 
vajadzības un mērķus, kas jāsasniedz līdz 
2030. gadam saistībā ar tādu darbību, kurās 
ir augsta siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte vai kuru radītie rūpniecības 
galaprodukti nav saderīgi ar 
oglekļneitralitātes mērķi, pārkārtošanu vai 
izbeigšanu šajās teritorijās;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālo, 
ekonomisko un vidisko ietekmi, kas rodas, 
pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
ekonomiku;

(d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot jautājumus 
saistībā ar sociālo, ekonomisko un vidisko 
ietekmi, kas rodas, pārkārtojoties uz 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 
2050. gadam, kā arī tādu ilgtspējīgas 
mobilitātes un zaļās enerģijas plānu 
izstrādi, kas ir sasniedzami un cenas ziņā 
pieejami teritorijās, kuras visvairāk skar 
pārkārtošanās;
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) ja atbalstu sniedz investīcijām 
nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, atbalstāmo 
darbību izsmeļošu sarakstu un 
pamatojumu, ka tās veicina pārkārtošanos 
uz klimatneitrālu ekonomiku un rada 
ievērojamu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu, kas ir ievērojami zemāks 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar 
noteikumu, ka tās vajadzīgas, lai aizsargātu 
lielu skaitu darbvietu;

(i) ja atbalstu sniedz investīcijām 
nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, atbalstāmo 
darbību izsmeļošu sarakstu un 
pamatojumu, ka tās veicina pārkārtošanos 
uz klimatneitrālu ekonomiku līdz 
2050. gadam un rada ievērojamu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu, kas ir ievērojami zemāks 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar 
noteikumu, ka tās vajadzīgas, lai aizsargātu 
lielu skaitu darbvietu;

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) ja tiek sniegts atbalsts investīcijām 
transporta infrastruktūrā, šādu darbību 
sarakstu un ietekmes novērtējumu, kas 
parāda piesaistīto investīciju līmeni un 
paredzamās darbvietas, ko radīs izbūvētā 
infrastruktūra, un ieguldījumu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanā;

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – jb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(jb) plānā paredzēto konkrēto darbību 
visaptverošu īstenošanas grafiku.

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni 
atbilst Regulas (ES) [jaunā KNR] [23.] 
pantā minētajām teritoriālajām stratēģijām, 
attiecīgajām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām, nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāram.

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni 
atbilst Regulas (ES) [jaunā KNR] [23.] 
pantā minētajām teritoriālajām stratēģijām, 
attiecīgajām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām, rūpniecības stratēģijai, tīras 
un viedas mobilitātes stratēģijai, 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem un Eiropas sociālo tiesību pīlāram.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos neiekļauj publiskās investīcijas 
cietā fosilā kurināmā infrastruktūrā, un 
tie sniedz iespēju vēl vairāk nostiprināt 
vietējo ekonomiku.
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LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Isabel Carvalhais

ĪSS PAMATOJUMS

Šis atzinuma projekts attiecas uz Eiropas Komisijas 2020. gada janvāra tiesību akta 
priekšlikumu izveidot Taisnīgas pārkārtošanās fondu, ar ko tiktu atbalstītas teritorijas un 
kopienas pārejā uz aprites un klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 2050. gadam saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu.

Lauksaimnieki ir starp pirmajiem, ko ietekmē klimata pārmaiņas, un tāpēc ir vieni no 
galvenajām ieinteresētajām personām šā mērķa sasniegšanā.

Atzinumā no jauna tiek apstiprināts, ka Taisnīgas pārkārtošanās fondam ir jādarbojas kā 
palīginstrumentam attiecībā uz jauniem finanšu resursiem. Lēmumu pieņemšanā par visiem 
nozīmīgākajiem DFS fondiem, to starpā KLP, ir jāietver ar klimatu saistīti apsvērumi, lai 
veicinātu ekonomikas dekarbonizāciju, un tam vajadzīgs pienācīgs finansējums. TPF būtu 
jāpapildina citas ES ilgtermiņa politikas jomas, nevis jākaitē to darbībai.

Kopīgiem centieniem ir būtiska nozīme kopīgā mērķa — klimatneitrālas ekonomikas — 
sasniegšanā, tāpēc TPF pieejamībai vajadzētu būt atkarīgai no tā, vai ir pieņemts valsts mērķis 
līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti, kā arī starpposma mērķrādītāji 2030. gadam.

Atzinumā uzsvērts, ka īpaša uzmanība jāpievērš sevišķi skartām teritorijām, kas ir lauku vai 
nomaļi apgabali un jau tagad saskaras ar nopietnākām sociālekonomiskām problēmām, kuras 
vēl vairāk samazina to spēju tikt galā ar pārkārtošanās procesa uzdevumiem. Šiem reģioniem 
arī var būt nozīmīga loma investīciju atjaunojamos energoresursos attīstībā, arī apgabalos, kas 
atrodas blakus minētajām teritorijām.

Ir vajadzīgas iekļaujošas politikas nostādnes un stratēģijas, lai nepieļautu, ka pārkārtošanās 
procesā saasinās nevienlīdzība, un lai nodrošinātu kopienām nepieciešamo sociālo atbalstu. 
Tāpēc ir ierosinātas dažas jaunas sociāla rakstura darbības, par kurām būtu tiesības uz 
atbalstu, kā arī augšupēja pieeja attiecībā uz ieinteresēto personu iesaisti.

GROZĪJUMI
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Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem un uz oglekļa emisiju 
samazināšanu, kā arī Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu 
ekonomiku līdz 2050. gadam un aprites 
ekonomiku, kurā atlikušās siltumnīcefekta 
gāzu emisijas kompensētas ar līdzvērtīgu 
absorbciju. Turklāt Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds (TPF) ņem vērā 
Covid-19 krīzes bezprecedenta ietekmi.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai, iekļaujošai, zinātniski 
pamatotai un visiem sociāli pieņemamai. 
Tāpēc gan Savienībai, gan dalībvalstīm 
kopā ar reģionālajām un vietējām 
iestādēm un ieinteresētajām personām jau 
no paša sākuma ir jāņem vērā tās 
ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu gaidāmās nelabvēlīgās sekas, 
tādējādi ievērojot Eiropas zaļā kursa 
principu “nenodari kaitējumu”. Šajā ziņā 
liela nozīme ir Savienības budžetam.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Principam, ka klimata politika ir 
jāintegrē visās Savienības programmās, ir 
būtiska nozīme klimatneitrālas 
ekonomikas sasniegšanā līdz 2050. gadam 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. 
Visiem nozīmīgākajiem daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) fondiem, arī 
kopējai lauksaimniecības politikai (KLP), 
būtu jāiekļauj klimata apsvērumi lēmumu 
pieņemšanā un jāveicina ekonomikas 
dekarbonizācija. Tikai ar atbilstīgiem 
budžeta resursiem minētās programmas 
var būt efektīvas, nodrošinot godīgu un 
taisnīgu pārkārtošanos visiem. Tāpēc 
DFS 2021.–2027. gadam būtu 
jānodrošina spēcīgs un vērienīgs finanšu 
satvars minētā vērienīgā mērķa efektīvai 
sasniegšanai un jāpiešķir jauns 
finansējums, lai TPF var darboties kā 
klimata politikas papildu instruments, 
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papildinot rīcību citās Savienības 
ilgtermiņa politikas jomās un nekaitējot 
šai rīcībai un citu Savienības ilgtermiņa 
politikas jomu ietekmei. TPF izveidei 
nebūtu jānozīmē citiem DFS fondiem, jo 
īpaši KLP vai kohēzijas politikai, piešķirto 
līdzekļu samazinājums.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Savienībai būtu jāpalīdz reģioniem un to 
iedzīvotājiem un tie jāatbalsta pārejā uz 
Savienības klimatneitralitāti, panākot 
līdzsvaru starp vajadzībām, piemēram, 
nodarbinātību, enerģētisko neatkarību vai 
pārtikas nodrošinājumu, un Savienības 
klimatneitralitātes mērķi, visos 
attiecīgajos līmeņos apvienojot Savienības 
budžeta izdevumus klimata, kohēzijas un 
sociālajiem mērķiem. Šajā sakarībā 
ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai un 
lauksaimniecībai, kā arī ar to saistītajām 
nozarēm būs liela nozīme nākamajā KLP.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
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politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo 
ietekmi uz nodarbinātību. Tas atspoguļots 
TPF konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā 
pašā līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju, ilgtspēju, 
modernizāciju un pārveidi, precīzi nosakot 
un izmantojot alternatīvus resursus 
vietējā līmenī un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tam būtu jāpalīdz 
novērst vides degradāciju. TPF 
atbalstītajiem pasākumiem būtu jānovērš 
to reģionu depopulācija, kuros notiek 
enerģētikas pārkārtošanas process. Tas 
atspoguļots TPF konkrētajā mērķī, kas ir 
noteikts tajā pašā līmenī un norādīts kopā 
ar politikas mērķiem Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [4.] pantā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kas ierosināti Eiropas zaļajā 
kursā un Regulā (ES) .../... (Eiropas 
Klimata akts), proti, radīt iespējas, kā 
padarīt šo kontinentu pārtikušāku, 
iekļaujošāku, veselīgāku un zaļāku, TPF 
būtu jāsniedz būtisks ieguldījums 
vispārējos klimata pasākumos un jāpalīdz 
līdz 2050. gadam pārkārtoties uz 
ekonomiku, kas ir balstīta uz 
atjaunojamiem energoresursiem, 
resursefektīva, energoefektīva un 
klimatneitrāla. Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai 
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sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 
25 % apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Šo mērķi var palīdzēt pilnībā 
sasniegt līdzekļi, kas pārvietoti no ERAF 
un ESF+.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
un ilgtspējīgu ekonomiku un sabiedrību ir 
viens no Savienības vissvarīgākajiem 
kopīgajiem mērķiem, kura sasniegšanā 
būtiska nozīme ir kopīgiem centieniem. 
Tā kā TPF ir daļa no Eiropas zaļā kursa, 
piekļuvi TPF būtu jānodrošina ar 
nosacījumu, ka ir pieņemts valsts mērķis 
sasniegt klimatneitralitāti līdz 
2050. gadam, kā arī starpposma 
mērķrādītāji 2030. gadam.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas un KLP lauku 
attīstības politikas ietvaros pieejamie 
resursi, kā arī valsts un reģionālās 
investīcijas un privātais kapitāls un 
nekādā gadījumā nebūtu šādas 
investīcijas jāaizstāj.

Pamatojums

KLP ir politika, ar kuru būtu jāatbalsta lauksaimniecības ražotāji, tiem pārejot uz 
ilgtspējīgāku praksi un izbeidzot atkarību no fosilā kurināmā. Turklāt lauku attīstībai 
paredzētā KLP finansējuma sociālie un lauku kopienu aspekti, piemēram, kohēzijas fondi, 
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būtu jāsaglabā, nevis jāsamazina, un TPF būtu jādarbojas līdztekus minētajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pāreja uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo atkarība no rūpnieciskām 
darbībām ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti un dalībvalstu spēja 
finansēt vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuru izdevumus var atbalstīt ar TPF. Visas 
atbalstītās darbības būtu jāīsteno, pilnībā 
ievērojot Savienības prioritātes klimata un 
vides jomā. Investīciju sarakstā būtu 
jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
iedzīvotājus, kopienas un vietējo 
ekonomiku un ir ilgtspējīgas ilgtermiņā, 
saskaņojot tās ar Eiropas zaļā kursa un 
Parīzes nolīguma mērķiem. Finansētajiem 
projektiem būtu jāveicina pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu aprites ekonomiku. 
Sarūkošajās nozarēs, piemēram, enerģijas 
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cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

ražošanā, izmantojot ogles, lignītu, kūdru 
un degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Atbalsts būtu 
jāsniedz arī novatoriskai praksei zemes 
izmantošanā un lauksaimniecībā, kas 
palīdz samazināt nozares oglekļa pēdu, un 
lauku attīstības darbībām, kas veicina 
vietējās ekonomikas diversifikāciju lauku 
apvidos. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī 
darbībām, kas veicina inovāciju un 
pētniecību progresīvu un ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, kā arī digitalizācijas un 
savienojamības jomā, ar nosacījumu, ka 
šādi pasākumi veicina ilgtspējīgu 
darbvietu radīšanu un palīdz mazināt 
negatīvo blakusietekmi, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un aprites ekonomiku, un 
šādu ekonomiku veicina.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
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10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Pārkārtošanās no fosilā kurināmā 
var būt problemātiska dažkārt atšķirīgo 
mērķu dēļ. Tā var būt hidroenerģijas 
projektu gadījumā, kuriem var būt 
negatīva ietekme uz ūdenstilpju 
ekoloģisko stāvokli, to savienotību, zivju 
populāciju un attiecīgi uz vietējām 
kopienām un to iztiku. TPF būtu 
jāfinansē tikai tādi risinājumi, ko 
nenāksies nožēlot un kas ir vispārēji 
izdevīgi gan attiecībā uz vidi, gan uz 
klimatu. Šādi risinājumi būtu jāizklāsta 
projekta aprakstā un attiecīgā gadījumā 
jāietver projekta darbības jomā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Lai cīnītos ar klimata pārmaiņām 
un sasniegtu klimatneitrālu ekonomiku, 
TPF būtu jāatbalsta spēcīgas aprites 
bioekonomikas attīstība nolūkā veicināt 
ilgtspēju lauksaimniecības nozarē. 
Lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
jūras nozarēs iegūta ilgtspējīga un efektīvi 
ražota biomasa, kas piešķir vērtību blakus 
straumēm un bioloģiskajiem atkritumiem, 
varētu ievērojami palīdzēt Savienības 
klimata saistību izpildē.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 

(11) Lai aizsargātu klimatiskās 
pārkārtošanās ziņā visneaizsargātākos 
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iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana ar jaunām profesionālām 
kvalifikācijām, kas orientētas uz nākotnē 
vērstām nozarēm, nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu konsultēšana, 
visām cilvēku grupām nodrošinot 
vienlīdzīgu piekļuvi bez diskriminācijas, 
un viņu aktīva iekļaušana darba tirgū.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, 
modernizāciju un pārveidi, TPF būtu 
jāsniedz atbalsts ienesīgām investīcijām 
mazos un vidējos uzņēmumos, ņemot vērā 
ilgtspējīgas un videi nekaitīgas darbības, 
kas noteiktas attiecīgajos Savienības 
tiesību aktos, un kuras palīdz sasniegt 
Savienības mērķi pāriet uz aprites 
ekonomiku. Ar ienesīgām investīcijām 
būtu jāsaprot investīcijas uzņēmumu 
pamatkapitālā vai nemateriālos aktīvos, lai 
ražotu preces un sniegtu pakalpojumus, 
tādējādi veicinot pamatkapitāla veidošanu 
un nodarbinātību. Attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas nav MVU, ienesīgas 
investīcijas, ņemot vērā ilgtspējīgas un 
videi nekaitīgas darbības, kas noteiktas 
attiecīgajos Savienības tiesību aktos, būtu 
jāatbalsta tikai tad, ja tās ir vajadzīgas, lai 
mazinātu pārkārtošanās rezultātā zaudēto 
darbvietu skaitu, radot vai aizsargājot 
ievērojamu skaitu darbvietu, un ja tās 
neizraisa pārvietošanu vai nerodas 
pārvietošanas rezultātā. Investīcijas 
esošajos rūpniecības objektos, tostarp tajos, 
uz kuriem attiecas Savienības emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma, būtu jāatļauj, 
ja tie veicina pārkārtošanos uz 
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pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

klimatneitrālu ekonomiku līdz 
2050. gadam un ir ievērojami zemāki par 
attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas noteiktas 
bezmaksas kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK14, un ja to rezultātā tiek 
aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai nepieļautu, ka taisnīgas 
pārkārtošanās procesā, no kā labums 
būtu jāgūst ikvienam, saasinās 
nevienlīdzība, ir vajadzīgas iekļaujošas 
politikas nostādnes un stratēģijas. 
Sociālās kohēzijas veicināšanai vajadzētu 
būt TPF atbalsta vadošam principam, 
veicinot dzimumu līdztiesību, nodrošinot 
enerģiskus lauku apvidus un labākus 
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apstākļus migrantiem, sezonas 
darbiniekiem, gados jauniem un gados 
vecākiem darba ņēmējiem un 
mazkvalificētiem darba ņēmējiem, kā arī 
nodrošinot, ka neviens netiek aizmirsts. 
Izvērtējumi ir parādījuši, cik svarīgi ir 
laikus un konsekventi ņemt vērā dzimumu 
līdztiesības mērķus visos aspektos un visos 
darbības programmu sagatavošanas, 
uzraudzības, īstenošanas un novērtēšanas 
posmos, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
veiktas īpašas darbības dzimumu 
līdztiesības veicināšanai.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
21.a pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
21.a pantu TPF resursus varētu palielināt 
ar papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
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tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm kopā ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, citastarp 
pilsonisko sabiedrību un attiecīgajām 
vietējām kopienām, un ar Komisijas 
atbalstu būtu jāsagatavo taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, kuros sīki 
izklāstīts pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem. Šajā nolūkā Komisijai būtu 
jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka 
vissmagāk skartās teritorijas, kur būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pakāpenisku pārveidošanu 
vai pakāpenisku slēgšanu, kuri iesaistīti 
fosilā kurināmā ražošanā vai citās 
darbībās ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti, vienlaikus saglabājot 
un veicinot skartajās teritorijās pieejamās 
nodarbinātības iespējas, pārkvalificējot 
darba ņēmējus un atvieglinot viņu pāreju 
uz citiem nodarbinātības veidiem, lai 
nepieļautu sociālo atstumtību. Minētajām 
teritorijām būtu jābūt precīzi noteiktām un 
jāatbilst NUTS 3. līmeņa reģioniem vai 
jābūt to daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta 
minēto teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
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teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām 
programmām (kuras atbalsta attiecīgi 
ERAF, ESF+, Kohēzijas fonds vai TPF).

pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no programmām (kuras atbalsta attiecīgi 
ERAF, ESF+, Kohēzijas fonds vai TPF), 
un tie būtu jāiesniedz apstiprināšanai 
Komisijā. 

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Dalībvalstīm būtu jāveicina 
augšupēju stratēģiju pieņemšana 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu 
sagatavošanā un īstenošanā, nodrošinot 
attiecīgo publisko iestāžu, 
sociālekonomisko partneru no visām 
ekonomikas nozarēm un citu attiecīgu 
pilsoniskās sabiedrības ieinteresēto 
personu, arī no lauksaimniecības nozares, 
aktīvu līdzdalību. Lai panāktu efektīvu 
rīcību vietējā līmenī, taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālo plānu 
sagatavošanā, kad vien iespējams, būtu 
aktīvi jāiesaista ieinteresētās personas 
skarto teritoriju līmenī.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai veicinātu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu vajadzētu būt iespējai piemērot 

(16) Lai optimizētu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem 
un lai pastiprinātu TPF orientāciju uz 
rezultātiem, Komisijai saskaņā ar 
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finanšu korekcijas, ja būtiski netiek 
sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi.

proporcionalitātes principu vajadzētu būt 
iespējai piemērot finanšu korekcijas, ja 
netiek sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Īpaša uzmanība un atbalsts būtu 
jāvelta lauku un nomaļiem apgabaliem, 
kurus ietekmē pārkārtošanās process. 
Daudzi no minētajiem apgabaliem jau 
tagad saskaras ar izteiktākām sociālām un 
ekonomiskām problēmām, kas cita starpā 
skar lauksaimniekus un mazos 
uzņēmumus, piemēram, sabiedrības 
novecošanu, jauniešu izceļošanu, 
vispārēju depopulāciju un zemu 
iedzīvotāju blīvumu, zemāka līmeņa 
prasmēm, mazāk attīstītu digitālo 
infrastruktūru un savienojamību, un 
enerģētisko savienotību, un tas vēl vairāk 
samazina to spēju risināt pārkārtošanās 
procesa problēmas. Minētajiem 
apgabaliem arī varētu būt nozīmīga loma, 
nodrošinot spēju īstenot investīcijas 
atjaunojamos energoresursos, vienlaikus 
aizsargājot lauksaimniecības zemi. Tāpēc 
būtu jāapsver arī iespēja teritoriālajos 
plānos iekļaut tos lauku apgabalus, kas 
atrodas blakus teritorijām, kuras ir 
noteiktas par tiesīgām saņemt atbalstu 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju 
un infrastruktūras izvēršanai.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants - 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu iedzīvotājiem un teritorijām, 
kuriem vajadzīgs papildu atbalsts, lai 
stātos pretī lielām sociālekonomiskām 
grūtībām, kas rodas, pārkārtojoties uz 
klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 
2050. gadam un uz aprites ekonomiku, un 
lai pārvērstu problēmas iespējās — jo 
īpaši ilgtspējīgu jaunu darbvietu ziņā — 
tādā veidā, kas neapdraud vides mērķus 
un kas aizsargā dabas resursus.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
[4. panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem, cilvēkiem un uzņēmumiem 
iespēju risināt jautājumus saistībā ar 
ietekmi uz sabiedrību, ekonomiku, 
sabiedrības veselību un vidi, ko rada raita 
pāreja uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku”, vienlaikus dodot ieguldījumu 
Eiropas dabas resursu saglabāšanā un 
vides degradācijas novēršanā.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
3. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs, Eiropas zaļā kursa vispārējos 
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dalībvalstīs. mērķus un jo īpaši Savienības 
klimatneitralitātes mērķi, kas noteikts 
Regulā (ES) 2020/... (Eiropas Klimata 
akts), lai risinātu problēmas klimata un 
vides jomā, vienlaikus nodrošinot taisnīgu 
pārkārtošanos, kas nevienu neatstāj 
novārtā.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants - 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. TPF resursi atbilstīgi mērķim 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
kas pieejami budžeta saistībām 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, ir 
7,5 miljardi EUR 2018. gada cenās, kurus 
attiecīgā gadījumā var palielināt ar papildu 
resursiem, kas piešķirti Savienības budžetā, 
un ar citiem resursiem saskaņā ar 
piemērojamo pamataktu.

2. TPF resursi atbilstīgi mērķim 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
kas pieejami budžeta saistībām 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, ir 
X miljardi EUR 2018. gada cenās, kurus 
var palielināt ar papildu resursiem, kas 
piešķirti Savienības budžetā, un ar citiem 
resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu. TPF netiek finansēts uz citiem 
DFS fondiem piešķirto resursu rēķina, 
tostarp uz KLP piešķirto līdzekļu rēķina. 
Šī summa ir papildu resursi, un tās 
finansēšana nenozīmē citiem DFS 
fondiem, jo īpaši KLP vai kohēzijas 
politikai, piešķirto līdzekļu 
samazinājumu1a.
__________________
1a Eiropas Parlaments 2018. gada 
14. novembra rezolūcijā par tematu 
“Daudzgadu finanšu shēma 2021.–
2027. gadam: Parlamenta nostāja ar 
nolūku panākt vienošanos” pauda 
atbalstu tam, lai kohēzijas politikas un 
KLP finansējums ES 27 valstīm tiktu 
saglabāts 2014.–2020. gada budžeta 
līmenī reālā izteiksmē. TPF finansējums 
šajā nolūkā ir papildu resursi.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  3.a Piekļuvi TPF nodrošina ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts ir apņēmusies 
sasniegt nacionālo klimatneitralitātes 
mērķrādītāju līdz 2050. gadam, kā arī 
starpposma dekarbonizācijas 
mērķrādītājus, kas pieņemti attiecībā uz 
2030. gadu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [21.a panta], 2. punktā 
minētajiem papildu resursiem, kas TPF 
piešķirti no Savienības budžeta vai 
piešķirti no citiem līdzekļiem, nav 
vajadzīgs papildu atbalsts no ERAF vai 
ESF+.

svītrots

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta tikai tādas darbības, 
kas ir tieši saistītas ar 2. pantā noteikto 
TPF konkrēto mērķi un kas veicina 
saskaņā ar 7. pantu izstrādāto taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālo plānu īstenošanu.

1. TPF atbalsta tikai tādas darbības, 
kas ir saistītas ar 2. pantā noteikto TPF 
konkrēto mērķi un kas veicina saskaņā ar 
7. pantu izstrādāto taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālo plānu īstenošanu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
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4. pants - 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ienesīgas investīcijas MVU, tostarp 
jaunuzņēmumos, kas veicina ekonomikas 
diversifikāciju un pārkārtošanu;

a) ienesīgas investīcijas MVU, tostarp 
jaunuzņēmumos, kas veicina darbvietu 
radīšanu, ekonomikas diversifikāciju un 
pārveidi, ņemot vērā ilgtspējīgas un videi 
nekaitīgas darbības, kas noteiktas 
attiecīgajos Savienības tiesību aktos;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās un progresīvu 
tehnoloģiju nodošanas veicināšanā;

c) investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās un progresīvu 
tehnoloģiju nodošanas un to lielākas 
pieejamības veicināšanā, arī attiecībā uz 
novatorisku praksi, kas samazina zemes 
izmantošanā un lauksaimniecībā radītās 
oglekļa emisijas;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) investīcijas cenu ziņā pieņemamas 
tīras enerģijas tehnoloģiju un infrastruktūru 
izstrādē, siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanā, energoefektivitātē un 
atjaunojamos energoresursos;

d) investīcijas cenu ziņā pieņemamas 
tīras enerģijas tehnoloģiju un infrastruktūru 
izvēršanā, tīrā sabiedriskajā transportā 
lauku apvidos, siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanā, energoefektivitātē 
un atjaunojamos energoresursos, pienācīgi 
pamatotā gadījumā arī apgabalos, kas 
atrodas blakus noteiktajām teritorijām;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
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4. pants - 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā;

e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā, jo īpaši 
ātrdarbīgas platjoslas izvēršanai attālos 
un lauku apvidos, veicinot digitālo 
tehnoloģiju, arī digitālās 
lauksaimniecības, pieejamību visiem;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, zemes 
atjaunošanā un pārprofilēšanas projektos;

f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, zemes 
atjaunošanas un pārprofilēšanas projektos, 
attiecīgā gadījumā par prioritāti nosakot 
zaļās infrastruktūras attīstību un 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
darbību izmantošanu, vienlaikus 
nodrošinot principa “piesārņotājs maksā” 
ievērošanu;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) investīcijas aprites ekonomikas 
veicināšanā, tostarp, izmantojot atkritumu 
rašanās novēršanu, samazināšanu, resursu 
efektīvu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu, remontu un reciklēšanu;

g) investīcijas aprites ekonomikas 
veicināšanā, arī ilgtspējīgā aprites 
bioekonomikā, tostarp izmantojot 
atkritumu rašanās novēršanu, 
samazināšanu, resursu efektīvu 
izmantošanu, atkārtotu izmantošanu, 
remontu un reciklēšanu;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
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4. pants - 2. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) investīcijas projektos, kas paredzēti 
enerģētiskās nabadzības riska novēršanai 
un energoefektivitātes uzlabošanai;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) darba ņēmēju prasmju pilnveidi 
un pārkvalificēšanu;

h) darba ņēmēju un darba meklētāju 
prasmju pilnveidi un pārkvalificēšanu un 
programmas darba ņēmēju un darba 
meklētāju reintegrācijai jaunās darbības 
jomās;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) palīdzību darba meklēšanā darba 
meklētājiem;

i) palīdzību darba meklēšanā un 
konsultācijas darba meklētājiem;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts – 1. daļa – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) darba meklētāju aktīvu 
iekļaušanu;

j) darba meklētāju aktīvu iekļaušanu, 
nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi un 
veicinot dzimumu līdztiesību;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
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4. pants - 2. punkts – 1. daļa – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) investīcijas, kas palīdz samazināt 
pārkārtošanās ietekmēto teritoriju 
depopulācijas risku, jo īpaši lauku 
apvidos;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts – 1. daļa – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) investīcijas sociālajā 
infrastruktūrā un vispārējas nozīmes 
sociālajos pakalpojumos teritorijās ar 
zemu segumu, jo īpašu lauku apvidos, un 
to kritiski svarīgo darba ņēmēju 
aizsardzībā, kurus ietekmē pārkārtošanās 
vai krīze viņu nozarē;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts – 1. daļa – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) tehnisko palīdzību. k) tehnisko palīdzību un konsultāciju 
pakalpojumus.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 107. 
panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu, TPF 
var atbalstīt ienesīgas investīcijas 
uzņēmumos, kas nav MVU, ar 

Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 
107. panta 3. punkta a) un 
c) apakšpunktu un saskaņā ar 
Savienības valsts atbalsta noteikumiem, 
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nosacījumu, ka šāds investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta h) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

kas izklāstīti LESD 107. un 108. pantā, 
TPF var atbalstīt ienesīgas investīcijas 
uzņēmumos, kas nav MVU, ar 
nosacījumu, ka šādas investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz šīs regulas 7. panta 
2. punkta h) apakšpunktā prasīto 
informāciju. Šādas investīcijas ir 
atbilstīgas tikai tad, ja tās vajadzīgas 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna 
īstenošanai. TPF var atbalstīt arī 
investīcijas, kas paredzētas 
lauksaimniekiem un maziem lauku 
uzņēmumiem, kuri ir koncentrējušies uz 
ilgtspējīgām lauksaimniecības un 
mežsaimniecības darbībām.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kuru definīcija sniegta Komisijas Regulas 
(ES) Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā16;

c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kuru definīcija sniegta Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 651/2014 2. panta 
18. punktā16, izņemot gadījumos, kad 
grūtības izriet no Covid-19 krīzes;

__________________ __________________
16 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

16 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija apstiprina programmu tikai tad, Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
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ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļauts to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam.

ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļautā to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam, mērķim sasniegt 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam un 
Eiropas zaļā kursa mērķiem.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
resursus, kas pārvietoti saskaņā ar Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [21.a pantu]. Kopējie 
ERAF un ESF+ resursi, kas pārvietoti uz 
TPF prioritāti, ir vismaz pusotru reizi 
lielāki par atbalsta summu, kas no TPF 
piešķirta šai prioritātei, bet tie nepārsniedz 
šo summu trīs reizes.

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
resursus, kas var būt pārvietoti saskaņā ar 
Regulas (ES) [jaunā KNR] [21.a pantu]. 
Kopējie ERAF un ESF+ resursi, kas 
pārvietoti uz TPF prioritāti, ir mazāki par 
summu, kura trīs reizes pārsniedz atbalsta 
summu, kas no TPF piešķirta šai 
prioritātei.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām iestādēm sagatavo vienu vai 
vairākus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus, kas attiecas uz vienu vai vairākām 
statistiski teritoriālo vienību kopējās 
klasifikācijas 3. līmenim ("NUTS 3. 
līmeņa reģioni"), kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1059/2003, kas grozīta ar Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 868/201417, atbilstošu 
skarto teritoriju vai tās daļu saskaņā ar II 

1. Dalībvalstis kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām iestādēm un ieinteresētajām 
personām, citastarp vietējām un 
reģionālajām iestādēm, sagatavo vienu vai 
vairākus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus, kas attiecas uz vienu vai vairākām 
statistiski teritoriālo vienību kopējās 
klasifikācijas 3. līmenim (“NUTS 
3. līmeņa reģioni”), kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1059/2003, kas grozīta ar Komisijas 
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pielikumā paredzēto veidni. Šīm ir jābūt 
teritorijām, kuras skartas vissmagāk, 
pamatojoties uz ekonomisko un sociālo 
ietekmi, ko rada pārkārtošanās, jo īpaši 
attiecībā uz paredzamo darbvietu zudumu 
fosilā kurināmā ražošanas nozarē un to 
rūpniecisko objektu ražošanas procesu 
pārveidošanu, kuros ir visaugstākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.

Regulu (EK) Nr. 2016/206617, atbilstošām 
skartām teritorijām vai to daļām saskaņā 
ar II pielikumā paredzēto veidni. Šīm ir 
jābūt teritorijām, kuras skartas vissmagāk, 
pamatojoties uz ekonomisko un sociālo 
ietekmi, ko rada pārkārtošanās, jo īpaši 
attiecībā uz paredzamo darbvietu zudumu 
fosilā kurināmā ražošanas, pārstrādes un 
izmantošanas nozarēs un to rūpniecisko 
objektu ražošanas procesu pārveidošanu, 
kuros ir visaugstākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte.

__________________ __________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aprakstu par valsts līmeņa 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku, tostarp galveno pārkārtošanās 
pasākumu hronoloģisku pārskatu, kas 
atbilst nacionālā enerģētikas un klimata 
plāna (NEKP) visjaunākajai redakcijai;

a) aprakstu par valsts līmeņa 
pārkārtošanos nolūkā līdz 2050. gadam 
sasniegt klimatneitrālas ekonomikas 
mērķi, tostarp precīzu grafiku ar 
galvenajiem pārkārtošanās pasākumiem, 
kas vajadzīgi, lai sasniegtu 2030. gadam 
noteiktos starpposma mērķrādītājus 
attiecībā uz dekarbonizāciju, un kas atbilst 
nacionālā enerģētikas un klimata plāna 
(NEKP) visjaunākajai redakcijai;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojumu teritoriju noteikšanai 
par teritorijām, kuras vissmagāk skar a) 

b) pamatojumu teritoriju noteikšanai 
par teritorijām, kuras vissmagāk skar 
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apakšpunktā minētais pārkārtošanās 
process un kurām saskaņā ar 1. punktu 
jāsniedz TPF atbalsts;

a) apakšpunktā minētais pārkārtošanās 
process un kurām saskaņā ar 1. punktu 
jāsniedz TPF atbalsts, un attiecīgā 
gadījumā — tām blakus esošās teritorijas, 
kas var dot ieguldījumu pārkārtošanās 
centienos vai ko ekonomiskā un sociālā 
aspektā ietekmē noteikto teritoriju 
pārkārtošanās process, jo īpaši lauku 
apvidus;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko 
un vidisko ietekmi, ko rada pārkārtošanās 
uz klimatneitrālu ekonomiku, nosakot 
iespējamo skarto darbvietu skaitu un 
darbvietu zudumu, attīstības vajadzības un 
mērķus, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam 
saistībā ar tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās;

c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko 
un vidisko ietekmi, ko rada pārkārtošanās 
uz klimatneitrālu ekonomiku, nosakot 
iespējamo skarto darbvietu skaitu un 
darbvietu zudumu, skarto reģionu 
depopulācijas risku, attīstības vajadzības 
un mērķus, kas jāsasniedz līdz 
2030. gadam saistībā ar tādu darbību, kurās 
ir augsta siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte, pārkārtošanu vai izbeigšanu 
šajās teritorijās, un problēmas saistībā ar 
enerģētisko nabadzību;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālo, 
ekonomisko un vidisko ietekmi, kas rodas, 
pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
ekonomiku;

svītrots
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Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) novērtējumu par tā saskaņotību ar 
citām valsts, reģionālām vai teritoriālām 
stratēģijām un plāniem;

e) novērtējumu par tā saskaņotību ar 
citām valsts, reģionālām vai teritoriālām 
stratēģijām un plāniem un novērtējumu 
par iespējamu pārkārtošanās radītu 
papildu ietekmi uz blakus reģioniem;

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) sarakstu, kurā uzskaitīti partneri 
un attiecīgās ieinteresētās personas 
attiecīgajā teritorijā, ar kuriem notikusi 
apspriešanās;

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] pantu 
iesaista attiecīgos partnerus.

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] pantu 
iesaista attiecīgos partnerus un, ja tas 
iespējams, attiecīgās ieinteresētās 
personas šā panta 1. punktā minēto skarto 
teritoriju ģeogrāfiskajā līmenī saskaņā ar 
augšupēju pieeju.

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie 
plāni atbilst Regulas (ES) [jaunā KNR] 
[23.] pantā minētajām teritoriālajām 
stratēģijām, attiecīgajām pārdomātas 
specializācijas stratēģijām, nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāram.

4. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie 
plāni atbilst Regulas (ES) [jaunā KNR] 
[23.] pantā minētajām teritoriālajām 
stratēģijām, attiecīgajām pārdomātas 
specializācijas stratēģijām, nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāram, Savienības 
saistībām, kas izriet no Parīzes nolīguma, 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni stiprina 
vietējo ekonomiku un īsu saimniecisko 
apriti un piegādes ķēdes.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts– 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Otrajā daļā minētā vidusposma 
novērtēšana ietver izvērtējumu par 
panākto progresu attiecībā uz 
2050. gadam noteikto nulles emisiju 
mērķrādītāja un 2030. gadam noteikto 
starpposma mērķrādītāju sasniegšanu.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izlaides rādītāju sākuma vērtība ir 
nulle. 2024. gadam noteiktie starpposma 
mērķrādītāji un 2029. gadam noteiktie 
mērķi ir kumulatīvi. Pēc tam, kad Komisija 
ir apstiprinājusi programmas grozījuma 
pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar 
Regulas (ES) [jaunā KNR] [14.panta 2. 

2. Izlaides rādītāju sākuma vērtība ir 
nulle. 2024. gadam noteiktie starpposma 
mērķrādītāji un 2029. gadam noteiktie 
mērķi ir kumulatīvi. Pienācīgi pamatotos 
apstākļos pēc tam, kad Komisija ir 
apstiprinājusi programmas grozījuma 
pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar 
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punktu], mērķus nepārskata. Regulas (ES) [jaunā KNR] [14. panta 
2. punktu], mērķus var pārskatīt.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija, pamatojoties uz programmas 
galīgā veikuma ziņojuma izskatīšanu, 
secina, ka nav sasniegti vismaz 65 % no 
mērķiem, kas izvirzīti vienam vai 
vairākiem TPF resursu izlaides vai 
rezultātu rādītājiem, tā var veikt finanšu 
korekcijas saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [98.] pantu, samazinot TPF atbalstu 
attiecīgajai prioritātei proporcionāli 
veikumam.

Ja Komisija, pamatojoties uz programmas 
galīgā veikuma ziņojuma izskatīšanu, 
secina, ka nav sasniegti vismaz 70 % no 
mērķiem, kas izvirzīti vienam vai 
vairākiem TPF resursu izlaides vai 
rezultātu rādītājiem, tā var veikt finanšu 
korekcijas saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [98.] pantu, samazinot TPF atbalstu 
attiecīgajai prioritātei proporcionāli 
veikumam.
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