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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 Atveseļošanas 
un noturības mehānismu
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0408),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175. panta 
trešo punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-
0150/2020),

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas kopīgās 
apspriedes saskaņā ar Reglamenta 58. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, 
Transporta un tūrisma komitejas, Budžeta kontroles komitejas un Reģionālās attīstības 
komitejas atzinumus, 

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas nostāju grozījumu veidā,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-
0214/2020),

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 Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,
ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu2, 
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,
tā kā:

(1) Dalībvalstīm saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 120. un 
121. pantu jāīsteno ekonomikas politika, lai saskaņā ar Padomes izstrādātām vadlīnijām 
veicinātu Savienības mērķu sasniegšanu. LESD 148. pantā noteikts, ka dalībvalstis 
īsteno nodarbinātības politiku, ievērojot nodarbinātības pamatnostādnes. Tāpēc 
dalībvalstu ekonomikas politikas koordinācija ir vispārsvarīgs jautājums.

(2) LESD 175. pantā cita starpā ir paredzēts, ka dalībvalstīm būtu jākoordinē sava 
ekonomikas politika tā, lai sasniegtu 174. pantā minētos ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas mērķus.

(2a) LESD 174. pantā ir paredzēts, ka, lai veicinātu tās vispārēju harmonisku attīstību, 
Savienība izstrādā un veic darbības, kas stiprina tās ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju. Turklāt tajā ir paredzēts, ka Savienība jo īpaši tiecas mazināt 
būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu 
atpalicību. Attiecīgo reģionu vidū īpaša uzmanība būtu jāvelta lauku apvidiem, 
apvidiem, kurus skar rūpniecības restrukturizācija, salām, kā arī reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība,

piemēram, galējie ziemeļu reģioni ar mazu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salas un 
pārrobežu un kalnu

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumus apzīmē ar simbolu ▌.
1 OV C […], […], […]. lpp.
2 OV C […], […], […]. lpp.
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reģioni, un Savienības politikas īstenošanā vajadzētu ņemt vērā to sākotnējo stāvokli 
un īpatnības. 

(3) Savienības līmenī Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads (“Eiropas 
pusgads”), toskait Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi, nacionālie klimata un enerģētikas plāni, 
kas pieņemti atbilstīgi regulējumam par enerģētikas savienības pārvaldību, un 
taisnīgas pārkārtošanās plāni, ir satvari, kuros tiek noteiktas valstu reformu prioritātes 
un uzraudzīta to īstenošana. Vajadzētu īstenot arī uz solidaritāti, integrāciju, sociālo 
taisnīgumu un taisnīgu bagātības sadali balstītas reformas, kuru mērķis ir radīt 
kvalitatīvu nodarbinātību un ilgtspējīgu izaugsmi, nodrošināt iespēju un sociālās 
aizsardzības vienlīdzību un pieejamību, aizsargāt neaizsargātas grupas un uzlabot 
visu iedzīvotāju dzīves līmeni. Šo reformu atbalstam dalībvalstis izstrādā savu valsts 
daudzgadu investīciju stratēģiju. Attiecīgā gadījumā šīs stratēģijas būtu jāiesniedz kopā 
ar gada valsts reformu programmām, jo tas ir līdzeklis, kā izklāstīt un koordinēt 
prioritāros investīciju projektus, kas saņems atbalstu no valsts un/vai Savienības 
finansējuma.

(3a) Kā Komisija ir izklāstījusi 2020. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā un 2020. gada 
Eiropas pusgada pavasara un vasaras tiesību aktu kopumā, Eiropas pusgadam būtu 
jāpalīdz īstenot Eiropas zaļo kursu, Eiropas sociālo tiesību pīlāru un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus.

(4) Covid-19 pandēmija 2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu ekonomikas, sociālās 
un budžeta perspektīvas Savienībā un visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu, efektīvu 
un koordinētu ▌pretsparu gan Savienības, gan arī valsts līmenī, jo tikai tā būs 
iespējams pārvarēt milzīgās ekonomiskās un sociālās sekas, kas radušās visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju, 
sociālo iekļautību un kohēziju saistītās problēmas, radot dalībvalstīm asimetriskas 
sekas. ▌Covid-19 krīze un iepriekšējā ekonomikas un finanšu krīze ir parādījusi, ka 
stabilas, ilgtspējīgas un noturīgas tautsaimniecības, kā arī finanšu un sociālās drošības 
sistēmas, kuru pamatā ir spēcīga, ekonomiskā un sociālā struktūra, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk reaģēt uz satricinājumiem un ātrāk atgūties no tiem taisnīgā un iekļaujošā 
veidā. Noturības trūkums pēc satricinājuma var plašāk negatīvi ietekmēt dalībvalstis 
vai Savienībā kopumā, tādējādi Savienībā radot konverģences un kohēzijas 
problēmas. Šajā ziņā izdevumu samazināšana izglītībai, kultūrai un veselības aprūpei 
var izrādīties neproduktīva ātras atveseļošanas panākšanai. Tas, kādas būs Covid-19 
krīzes sekas vidējā termiņā un ilgtermiņā, būs kritiski atkarīgs no tā, cik strauji 
dalībvalstu ekonomika un sabiedrība atgūsies no krīzes, un tas savukārt būs atkarīgs no 
tā, kādas ir dalībvalstu iespējas fiskāli manevrēt un veikt pasākumus, lai mīkstinātu 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, un no tā, cik noturīgas ir to tautsaimniecības un 
sociālās struktūras. Ilgtspējīgas un izaugsmi veicinošas reformas un investīcijas, kuru 
uzdevums ir novērst ekonomikas strukturālās nepilnības un stiprināt ▌dalībvalstu 
noturību, palielināt to ražīgumu un konkurētspēju un samazināt atkarību no oglekļa 
enerģijas. Tāpēc tam būs būtiska nozīme, lai tautsaimniecībā atkal atsāktos ▌izaugsme 
un samazinātos nevienlīdzība un atšķirības ▌Savienībā. 

(5) Viena no Savienības prioritātēm ir saskaņā ar Parīzes nolīgumu īstenot ilgtspējīgas un 
izaugsmi veicinošas reformas un veikt investīcijas, kas palīdz sekmēt kohēziju un 
palielināt valstu ekonomiku, sabiedrību un institūciju noturības līmeni, stiprināt 
pielāgotiesspēju un atraisīt izaugsmes potenciālu. ▌Tām ir izšķiroša nozīme 
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ekonomikas atveseļošanas ievirzīšanā ilgtspējas, taisnīguma un iekļautības sliedēs un 
augšupējas ekonomiskās un sociālās konverģences procesu atbalstīšanā. Tas ir vēl jo 
vairāk nepieciešams pēc pandēmijas krīzes, lai pavērtu ceļu ātrai atlabšanai.

(5a) LESD 2. un 8. pantā ir paredzēts, ka Savienība savās darbībās tiecas novērst 
nevienlīdzību un sekmēt sieviešu un vīriešu līdztiesību. Tādēļ dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšana, tostarp dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta 
plānošanā, būtu jāīsteno visās Savienības politikas jomās un tiesību aktos.

(5b) Covid-19 krīzes novēršanā ļoti aktīvi ir piedalījušās sievietes, kuras veido lielāko 
veselības aprūpes darbinieku daļu visā Savienībā un ir apvienojušas neapmaksātu 
aprūpes darbu ar saviem tiešā darba pienākumiem. Situācija ir kļuvusi arvien 
sarežģītāka vientuļajiem vecākiem, no kuriem 85 % ir sievietes. Ir arī būtiski investēt 
stabilā aprūpes infrastruktūrā, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību un sieviešu 
ekonomisko iespēcināšanu, veidotu noturīgu sabiedrību, cīnītos pret nestabiliem 
apstākļiem nozarē, kurā galvenokārt strādā sievietes, veicinātu darbvietu radīšanu, 
novērstu nabadzību un sociālo atstumtību un pozitīvi ietekmētu iekšzemes 
kopproduktu, jo tas ļauj lielākam skaitam sieviešu strādāt apmaksātu darbu.

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi samazinās. 
Ņemot to vērā, ir būtiski atbalstīt stratēģiskās publiskās un privātās investīcijas, kam 
šajā konkrētajā situācijā ir Eiropas pievienotā vērtība, mazināt pandēmijas sekas, lai 
paātrinātu atveseļošanu, veicinātu Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu, sociālo 
iekļaušanu un kohēziju, stiprinātu ilgtermiņa izaugsmes potenciālu ar taustāmiem 
rezultātiem reālajā ekonomikā, kā arī stiprinātu institucionālo noturību un gatavību 
krīzēm. Investīcijas zaļajās un digitālajās tehnoloģijās, pētniecībā un inovācijā (R&I), 
tostarp uz zināšanām balstītā ekonomikā, jaudās un procesos, kuru mērķis ir palīdzēt 
pārkārtoties uz tīru enerģiju un apriti, kāpināt energoefektivitāti mājokļu sektorā un 
citās svarīgās ekonomikas nozarēs, ir ļoti būtiskas taisnīgai, iekļaujošai un ilgtspējīgai 
izaugsmei un darbvietu radīšanai. Šādas investīcijas arī vairos Savienības noturību un 
mazinās tās atkarību no citiem, pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai. Vienlīdz 
svarīgi ir ieguldīt vispārējas nozīmes pakalpojumos un vispārējas nozīmes sociālajos 
pakalpojumos, lai veicinātu sociālo iekļaušanu un sociālo kohēziju.

(6a) Atveseļošana būtu jāpanāk un Savienības un tās dalībvalstu noturība būtu jāuzlabo, 
finansējot sešas Eiropas prioritātes, proti, taisnīgu zaļo pārkārtošanos, digitālo 
pārveidi, ekonomisko kohēziju, produktivitāti un konkurētspēju, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, institucionālo noturību un politiku, kas nodrošina, lai nākamā eiropiešu 
paaudze nekļūtu par “izolācijas ietekmēto paaudzi”.

(6b) Lai veicinātu ekonomikas ilgtermiņa dekarbonizāciju un Savienības klimata un vides 
mērķu sasniegšanu, sekmētu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, panāktu 
ilgtspējīgu izaugsmi, sekmētu aprites ekonomikas attīstību un palīdzētu radīt 
darbvietas, ir svarīgi investēt zaļajās tehnoloģijās, spējās un reformās, kuru mērķis ir 
atbalstīt taisnīgu zaļo pārkārtošanos, veicināt ilgtspējīgu enerģētikas pārkārtošanu, 
mājokļu un citu svarīgu ekonomikas nozaru drošību un efektivitāti.

(6c) Investīcijas digitālajās tehnoloģijās, infrastruktūrā un procesos palielinās Savienības 
globālo konkurētspēju un arī palīdzēs Savienībai kļūt noturīgākai, vairot savu 
inovācijas spēju un mazināt atkarību, dažādojot nozīmīgas piegādes ķēdes. Reformām 
un investīcijām būtu īpaši jāveicina pakalpojumu digitalizācija, digitālās un datu 
infrastruktūras, kopu un digitālās inovācijas centru un atvērtu digitālo risinājumu 
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attīstība. Īstenojot digitālo pārkārtošanos, būtu arī jāstimulē mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) digitalizācija. Publiskajā iepirkumā būtu jāievēro sadarbspējas, 
energoefektivitātes un personas datu aizsardzības principi, ļaujot piedalīties MVU un 
jaunuzņēmumiem un veicinot atklātā pirmkoda risinājumu izmantošanu.

(6d) Reformām un investīcijām, kuru mērķis ir palielināt ekonomisko kohēziju un 
ražīgumu, sekmēt MVU, stiprināt vienoto tirgu un konkurētspēju, būtu jārada 
iespējas Savienības ekonomikas ilgtspējīgai atveseļošanai. Šīm reformām un 
ieguldījumiem būtu arī jāveicina uzņēmējdarbība, sociālā ekonomika, ilgtspējīgas 
infrastruktūras un transporta attīstība, industrializācija un reindustrializācija, kā arī 
jāmazina krīzes ietekme uz vienotās valūtas ieviešanas procesu pieteikuma 
iesniedzējās dalībvalstīs, kas ir ārpus eurozonas.

(6da) Reformām un investīcijām būtu arī jāstiprina sociālā kohēzija un jāveicina 
nabadzības apkarošana un bezdarba novēršana. To rezultātā būtu jārodas 
kvalitatīvām un stabilām darbvietām, tam jāaptver nelabvēlīgākā situācijā esošas 
grupas un iedzīvotāju kategorijas, jāstiprina sociālā infrastruktūra un pakalpojumi, 
sociālais dialogs, sociālā aizsardzība un labklājība. Šādi pasākumi ir ārkārtīgi svarīgi, 
lai mūsu ekonomika atgūtos, vienlaikus nevienu neatstājot novārtā.

(6e) Savienībai būtu jārīkojas, lai nodrošinātu, ka Covid-19 neatstāj paliekošu ietekmi uz 
nākamo eiropiešu paaudzi, un lai nepieļautu, ka plaisa starp paaudzēm kļūst vēl 
dziļāka. Reformas un investīcijas ir ļoti svarīgas, lai sekmētu izglītību un prasmes, 
tostarp digitālās prasmes, prasmju nozīmi, paaudžu kontekstā mērķtiecīgi izvēloties 
prioritātes attiecībā uz aktīvā darbaspēka prasmju pilnveidi, prasmju apguvi un 
pārkvalificēšanos, un lai atbalstītu bezdarbnieku integrācijas programmu, investīciju 
politiku, kas bērniem un jauniešiem nodrošina pieejamību un iespējas izglītības, 
veselības, uztura, nodarbinātības un mājokļu jomā, kā arī politiku, ar kuru tiek 
novērsta plaisa starp paaudzēm.

(6f) Turklāt Covid-19 krīze ir skaidrāk parādījusi to, ka ir svarīgi stiprināt institucionālo 
un administratīvo noturību un gatavību krīzēm, īpaši uzlabojot sabiedrisko 
pakalpojumu un to nodrošināšanas nepārtrauktību un veselības un aprūpes sistēmu  
pieejamību un veiktspēju, palielinot valsts pārvaldes un valsts sistēmu efektivitāti, 
tostarp līdz minimumam samazinot administratīvo slogu, un uzlabojot tiesu sistēmu, 
kā arī krāpšanas novēršanas efektivitāti un labāk uzraugot cīņu pret nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Būtu jāizdara secinājumi un jāpalielina dalībvalstu 
institucionālā noturība.

(6g) Vismaz 40 % no summas, kas saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu 
(“Mehānisms”) paredzēta katram atveseļošanas un noturības plānam, būtu jāvelta 
klimata un bioloģiskās daudzveidības integrēšanai, ņemot vērā to, ka vismaz 37 % no 
katra atveseļošanas un noturības plāna summas būtu jānovirza klimata politikas 
integrēšanas finansēšanai. Atveseļošanas un noturības plānos būtu konsekventi 
jāievēro Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam.

(6h) Vismaz 20 % no summas, kas saskaņā ar Mehānismu paredzēta katram atveseļošanas 
un noturības plānam, būtu jāvelta Eiropas digitālajai stratēģijai un digitālā vienotā 
tirgus panākšanai, lai palielinātu Savienības globālo konkurētspēju un sekmētu 
Savienības noturību, spēju uz inovācijām un stratēģisko autonomiju.

(6i) Vismaz 7 % no summas, kas saskaņā ar Mehānismu paredzēta katram atveseļošanas 
un noturības plānam, būtu jāvelta investīciju un reformu pasākumiem, kas attiecas 
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uz katru no sešām Eiropas prioritātēm, savukārt uz visu Mehānisma finanšu 
piešķīrumu būtu jāattiecina šīs sešas Eiropas prioritātes.

(6j) Mehānisma vispārīgajam mērķim vajadzētu sekmēt ar šo regulu noteikto sešu Eiropas 
prioritāšu problēmu risināšanu, veicinot ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, 
un veicināt Savienības politikas mērķu, Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanu, īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, Parīzes nolīgumu 
un stiprināt vienoto tirgu. Tālab tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu noturību un 
pielāgošanās spēju, mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un atbalstīt zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, ▌atjaunot Savienības tautsaimniecību izaugsmes potenciālu, 
veicināt nodarbinātības radīšanu pēc Covid-19 pandēmijas un sekmēt ilgtspējīgu 
izaugsmi.

(6k) Mehānismam būtu jāveicina ekonomikas atveseļošana un noturība, izmantojot 
reformas un investīcijas, kas dod labumu sabiedrībai, demogrāfijai un īpaši bērniem, 
jauniešiem un neaizsargātām grupām, nodrošinot izglītību un apmācību, uzlabojot 
uzņēmējdarbības vidi, maksātnespējas regulējumus, cīņu pret agresīvu nodokļu 
praksi, modernizējot mūsu ekonomiku un rūpniecību, pētniecību un inovāciju, 
ilgtspējīgu digitālo, enerģētikas un transporta infrastruktūru un savienojamību. 
Mehānismam būtu arī jāveicina ilgtspējīgas aprites ekonomikas attīstība, jāatbalsta 
uzņēmējdarbība, tostarp MVU, veselības un aprūpes nozares, kultūra, plašsaziņas 
līdzekļi, sports, tūrisms un viesmīlība, lauksaimniecība un lauksaimniecības pārtikas 
nozare, jāstiprina bioloģiskās daudzveidības un vides aizsardzība, pārtikas piegādes 
ķēdes, jāveicina zaļā pārkārtošanās, izmantojot klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām, un jāsekmē ieguldījumi ilgtspējīgos un energoefektīvos mājokļos. 
Reformām un investīcijām būtu jāstiprina sociālās aizsardzības un labklājības 
sistēmas, valsts pārvalde un vispārējas nozīmes pakalpojumi, tostarp tiesiskums un 
demokrātija, un jāpalīdz risināt demogrāfiskās problēmas.

(6l) Covid-19 krīze nopietni ietekmē sociālos pasākumus visās dalībvalstīs. Izglītības, 
kultūras un radošo nozaru, kā arī viesmīlības un tūrisma nozaru darbība ir 
apstājusies. Savienībai un dalībvalstīm būtu jāinvestē arī šajās ārkārtīgi nozīmīgajās 
jomās. Dalībvalstis būtu jāmudina vismaz 2 % no kopējā budžeta atvēlēt kultūras un 
radošajām nozarēm un 10 % — investīcijām kvalitatīvā un iekļaujošā izglītībā.

(7) Pašlaik nav neviena instrumenta, kurš paredzētu tiešu finansiālu atbalstu, kas saistīts ar 
rezultātu sasniegšanu un ar to, kā dalībvalstis, reaģēdamas uz krīzes situāciju Covid-
19 krīzes mērogā, ir realizējušas reformas un publiskās investīcijas. Savienības 
ekonomikas atveseļošanu kopumā varētu panākt arī ar investīciju novirzīšanu un 
reformu orientēšanu uz pašreizējām ES stratēģijām un problēmām, tostarp, bet ne tikai 
tām, kuras noteiktas Eiropas pusgadā, Eiropas sociālo tiesību pīlārā, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķos, nacionālajos klimata un 
enerģētikas plānos, kas pieņemti atbilstīgi regulējumam par enerģētikas savienības 
pārvaldību, un taisnīgas pārkārtošanās plānos, lai atstātu paliekošu ietekmi uz 
dalībvalstu ▌noturību.

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir nepieciešams nostiprināt pašreizējo satvaru, kas reglamentē 
atbalsta sniegšanu dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta starpniecību piedāvāt tiešu 
finansiālo atbalstu. Tādēļ ar šo regulu būtu jāizveido ▌Mehānisms, kas sniegtu efektīvu 
un būtisku finansiālu atbalstu ilgtspējīgu reformu un saistīto publisko un privāto 
investīciju īstenošanai dalībvalstīs un kas būtu īpašs instruments, kurš paredzēts, lai 
novērstu Covid-19 krīzes nelabvēlīgo ietekmi un sekas Savienībā. Mehānismam 
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vajadzētu būt visaptverošam, un tajā vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko Komisija un 
dalībvalstis guvušas, īstenojot citus instrumentus un programmas. Mehānismā varētu 
arī ietvert pasākumus privāto investīciju stimulēšanai, izmantojot atbalsta shēmas, 
tostarp finanšu instrumentus, subsīdijas vai līdzīgas shēmas ar nosacījumu, ka tiek 
ievēroti valsts atbalsta noteikumi. Turklāt Mehānismā varētu arī ietvert pasākumus 
valsts attīstību veicinošu banku attīstības veicināšanai.

(9) Šajā regulā minētos finansēšanas veidus un īstenošanas metodes būtu jāizvēlas atkarībā 
no iespējām ar tiem sasniegt konkrētos darbību mērķus un gūt rezultātus,  ▌ņemot vērā 
paredzamo neatbilstības risku. Būtu arī jāapsver vienreizēju maksājumu, vienotas 
likmes un vienības izmaksu izmantošana, kā arī finansējums, kas nav saistīts ar 
izmaksām, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/10463  (Finanšu regula) 125. panta 1. punkta a) apakšpunktā. 

(9a) Pasākumu ar mērķi veicināt atveseļošanu no sociālā un ekonomiskā satricinājuma, 
ko radījusi Covid-19 krīze, pamatā vajadzētu būt noturības un ekoloģiskās un sociālās 
ilgtspējas principiem. To īstenošanā arī jācenšas apvienot nepieciešamību tos 
steidzami īstenot ar ilgtermiņa perspektīvu. Nevajadzētu vājināt vai atlikt pasākumus, 
kuru pamatā ir spēcīgi zinātniskie pierādījumi un plaša politiskā un sociālā 
vienprātība, tiem arī turpmāk jāpiešķir prioritāte.

(10) Ievērojot [Eiropas Savienības atveseļošanas instruments] regulu un nepārsniedzot tajā 
atvēlētos resursus, būtu jāīsteno  ▌Mehānismā paredzētie atveseļošanas un noturības 
pasākumi, lai vērstos pret Covid-19 krīzes vēl nepieredzēto sociālo un ekonomisko 
ietekmi. Šādi papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai nodrošinātu Regulā [ESAI] noteikto 
termiņu ievērošanu.

(10a) Ar Mehānismu būtu jāatbalsta projekti, kas nodrošina, ka attiecībā uz Savienības 
finansējumu ir ievērots papildināmības princips, un kas rada reālu Eiropas 
pievienoto vērtību. Mehānismu nevajadzētu izmantot kā aizstājēju valstu kārtējo 
izdevumu segšanai, un tā izmantošana nedrīkst nonākt pretrunā ar Savienības 
stratēģiskajām un ekonomiskajām interesēm, tāpēc ar to nevajadzētu finansēt trešo 
valstu investīciju plānus.

(10b) Sešu Eiropas prioritāšu mijiedarbības un savstarpējas saiknes rezultātā būtu jārodas 
Eiropas pievienotajai vērtībai, un tai būtu jārada saskaņotība un sinerģija, kā arī 
jānodrošina koordinēšanas radītie ieguvumi, juridiskā noteiktība, lielāka efektivitāte 
un papildināmība.

(10c) Viena no Covid-19 krīzē gūtajām atziņām ir tāda, ka Savienībai būtu jādažādo 
kritiskās piegādes ķēdes, un tādēļ vienam no Mehānisma mērķiem vajadzētu būt 
Savienības stratēģiskās autonomijas stiprināšanai.

(10d) Neizmantoto saistību apropriāciju un atcelto saistību apropriāciju summas būtu 
jāizmanto, lai stiprinātu programmas ar Eiropas pievienoto vērtību, jo īpaši tiešās 
pārvaldības programmas, piemēram, (bet ne tikai) tādas kā programmas, kuras tiek 
īstenotas pētniecības un inovācijas, izglītības un infrastruktūras jomās.

3 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.).
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(10e) Mehānisma atveseļošanas un noturības plāniem būtu jādarbojas sinerģijā ar 
programmu InvestEU, un tajos var paredzēt iespēju veikt iemaksas programmas 
InvestEU dalībvalstu ieguldījumu apakšstruktūrā, jo īpaši to uzņēmumu 
maksātspējai, kuri veic uzņēmējdarbību attiecīgajās dalībvalstīs. Šajos plānos varētu 
arī paredzēt iespēju veikt iemaksas daudzgadu finanšu shēmas (DFS) tiešās 
pārvaldības programmās, kuras paredzētas bērniem, jauniešiem, tostarp programmai 
“Erasmus”, kultūrai, kā arī pētniecībai un inovācijai, tostarp programmai “Apvārsnis 
Eiropa”.

(10f) Eiropas Atveseļošanas instrumentam (Next Generation EU) nevajadzētu kļūt par 
finansiālu slogu nākamajām paaudzēm, un tas būtu jāatmaksā, izmantojot jaunus 
Savienības pašu resursus. Turklāt ir būtiski, lai aizdevumi saistībā ar Next 
Generation EU, tiktu atmaksāti laikus.

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas izaugsmes 
stratēģija, un to, ka Savienības apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus ir jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais Mehānisms 
palīdzēs integrēt klimatrīcību un vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, kā arī sasniegt 
kopējo mērķi, kas paredz 30 % no Savienības budžeta izdevumiem izlietot, atbalstot 
klimata mērķu sasniegšanu, un sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 10 % no Savienības 
budžeta izdevumiem izlietot, atbalstot bioloģisko daudzveidību. Savos atveseļošanas 
un noturības plānos dalībvalstīm, jo īpaši, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru un 
aizstāvot koplīgumu slēgšanas principu, būtu jāpievērš īpaša uzmanība to darba 
ņēmēju atbalstam un pilnvērtīgām iespējām, kuri var ciest no pārkārtošanās sekām. 

 ▌

(15) Savukārt Mehānisma konkrētajam mērķim vajadzētu būt sniegt finansiālu atbalstu, lai 
būtu iespējams sasniegt skaidrus atveseļošanas un noturības plānos izvirzītos reformu 
un investīciju starpposma un galīgos mērķrādītājus. Šis konkrētais mērķis būtu jārealizē 
ciešā sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas un noturības plāns sekmē Mehānisma mērķu 
sasniegšanu, tajā būtu jāietver reformu un publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi, izmantojot saskanīgu, relevantu, efektīvu un lietderīgu atveseļošanas un 
noturības plānu. ▌

(16a) Atveseļošanas un noturības plānā būtu jāietver sīkāks skaidrojums par to, kā 
atveseļošanas un noturības plāni un pasākumi palīdzēs īstenot katru no sešām 
Eiropas prioritātēm, iekļaujot attiecīgos un kopējos minimālos budžeta piešķīrumus.

(16b) Plānā būtu arī jāpaskaidro, kā tas palīdz sasniegt Savienības politiku un nenonāk 
pretrunā ar to, kā tas sekmē Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķu sasniegšanu, Eiropas sociālo tiesību pīlāru, Parīzes nolīguma īstenošanu un 
kā tas stiprina vienoto tirgu. Plānā būtu arī jāpaskaidro, kā tas veicina Savienības 
stratēģiskās un ekonomiskās intereses un nav pretrunā tām, kā tas neaizstāj valstu 
budžeta izdevumus, ievēro Savienības finansējuma papildināmības principu un 
principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”. Tajā būtu jāpaskaidro, kā tas nodrošina 
konsekvenci ar principiem, kas paredzēti Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģijā 
2020.–2025. gadam.
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(16c) Valsts atveseļošanas un noturības plānam nebūtu jāietekmē tiesības noslēgt vai 
īstenot koplīgumus vai kolektīvi rīkoties saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Savienības un valstu tiesību aktiem un praksi.

(16d) Plānā būtu jāpaskaidro, kā tas palīdz efektīvi risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajos konkrētai dalībvalstij adresētajos ieteikumos vai citos nozīmīgos 
dokumentos, kurus Eiropas pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi Komisija. Ja 
Komisija, veicot padziļināto pārskatu, secinājusi, ka dalībvalstī pastāv nelīdzsvarotība 
vai pārmērīga nelīdzsvarotība, plānā būtu jāiekļauj paskaidrojums par to, kā saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1176/20114 6. pantu sniegtais ieteikums ir saderīgs ar plāniem. 
Plānā būtu jāizklāsta arī skaidri paredzētie starpposma mērķrādītāji, galīgie 
mērķrādītāji un indikatīvs reformu un investīciju īstenošanas laika grafiks.

(16e) Plānā būtu jāatspoguļo visaptverošs reformu un investīciju kopums un tas, kā tiek 
nodrošināta to konsekvence. Plānā būtu jāizklāsta paredzamie publisko un privāto 
investīciju projekti un ar tiem saistītais investīciju periods, un attiecīgā gadījumā 
atsauces uz privāto partneru iesaistīšanos. Plānā būtu jāizklāsta aplēstās kopējās 
reformu un investīciju izmaksas. Tajā attiecīgā gadījumā būtu jāiekļauj informācija 
par esošo vai plānoto Savienības finansējumu un saikni ar iepriekšējām vai 
plānotajām reformām Strukturālo reformu atbalsta programmas vai tehniskā 
atbalsta instrumenta ietvaros un informācija par papildu pasākumiem, kas var būt 
vajadzīgi, tostarp visu politikas darbību grafiks.

(16f) Reģionālās un vietējās varas iestādes ir vistuvāk saviem iedzīvotājiem, un tām ir 
labāka izpratne par vietējo kopienu un vietējās ekonomikas vajadzībām un 
problēmām, tādēļ tām ir izšķiroša nozīme ekonomikas un sociālajā atveseļošanā. 
Ņemot to vērā, tās būtu aktīvi jāiesaista šā Mehānisma plānošanā un īstenošanā, 
tostarp atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanā, kā arī saskaņā ar 
Mehānismu īstenoto projektu pārvaldībā. Lai pilnībā izmantotu reģionālo un vietējo 
iestāžu potenciālu atveseļošanas un noturības panākšanā, tām būtu jāīsteno daļa no 
Mehānisma finansējuma, vienlaikus ievērojot dalībvalsts subsidiaritātes principu.

(16g) Vajadzības gadījumā plānā būtu jāizklāsta aizdevumveida atbalsta pieprasījums un 
papildu starpposma mērķrādītāji.

(16h) Plānā būtu jāiekļauj paskaidrojums par dalībvalsts plāniem, sistēmām un konkrētiem 
pasākumiem, lai novērstu, atklātu un izlabotu interešu konfliktus, korupciju un 
krāpšanu, izmantojot līdzekļus, kas izriet no Mehānisma.

(16i) Plānā būtu jāiekļauj sīka informācija par dalībvalstu pasākumiem, ar kuriem 
nodrošinās, ka palīdzību saņemošie uzņēmumi saistībā ar pārrobežu shēmām nav 
iesaistīti nodokļu režīmos, par kuriem jāziņo saskaņā ar Padomes Direktīvu 
(ES) 2018/8225.

(16j) Attiecīgā gadījumā plānos būtu jāiekļauj investīcijas pārrobežu vai Eiropas mēroga 
projektos, lai atbalstītu Eiropas sadarbību.

(16k) Visām dalībvalstīm, kas gūst labumu no Mehānisma, būtu jāievēro un jāatbalsta 
Savienības vērtības, kas iestrādātas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā. 
Komisijai būtu jāparedz tiesības uzsākt saistību vai maksājumu apropriāciju 
dalībvalstīm saskaņā ar Mehānismu apturēšanu, ja tiek konstatēti vispārēji trūkumi 

4 OV L 306, 23.11.2011.
5 OV L 139, 5.6.2018.



PE655.950v03-00 14/390 RR\1217780LV.docx

LV

saistībā ar tiesiskumu, kas ietekmē vai var ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības 
principus vai Savienības finanšu interešu aizsardzību. Mehānisma īstenošanā būtu 
jāparedz skaidri noteikumi un procedūras apturēšanas mehānisma uzsākšanai vai 
atcelšanai. Šajā saistībā procedūru, ar ko uzsāk Mehānisma finansējuma apturēšanu 
un pēc tam tā finansējumu ieskaita rezervē, drīkst bloķēt tikai tādā gadījumā, ja pret 
to iebilst kvalificēts vairākums Padomē vai vairākums Eiropas Parlamentā. Būtu 
jāturpina maksājumi galasaņēmējiem vai labuma saņēmējiem, tostarp vietējām un 
reģionālajām iestādēm.

(16l) Pasākumi, kuru īstenošana saistībā ar Covid-19 krīzes ekonomiskajām un sociālajām 
sekām ir sākusies no 2020. gada 1. februāra, būtu uzskatāmi par tiesīgiem saņemt 
finansējumu.

(17) Ja dalībvalstij nepiemēro Eiropas pusgada uzraudzību un izvērtēšanu, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. 472/20136 12. pantu, vai tai piemēro pārbaudes pasākumus saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 332/20027, vajadzētu būt iespējai saistībā ar problēmām un 
prioritātēm, kas apzinātas ar minētajās regulās izklāstītajiem pasākumiem, piemērot 
attiecīgajai dalībvalstij šīs regulas noteikumus.

(18) Lai dalībvalstīm, sagatavojot un īstenojot atveseļošanas un noturības plānus, būtu 
pietiekama informācija, ir jādod Eiropas Parlamentam un Padomei iespēja Eiropas 
pusgada ietvaros apspriest ar atveseļošanu, noturību un pielāgošanās spēju saistīto 
situāciju Savienībā. Lai nodrošinātu pienācīgus pierādījumus, šīs diskusijas būtu 
jābalsta uz Komisijas stratēģisko un analītisko informāciju, kas pieejama Eiropas 
pusgada kontekstā, un, ja tā ir pieejama, informāciju par plānu īstenošanu iepriekšējos 
gados. Komisijai būtu jāraugās, lai visa attiecīgā informācija vienlaikus un ar 
vienādiem nosacījumiem būtu pieejama Eiropas Parlamentam un Padomei. Lai 
nodrošinātu pārredzamību un pārskatabildību, Eiropas Parlamenta attiecīgajās 
komitejās būtu jārīko atveseļošanas un noturības dialogs, kā paraugu izmantojot 
pašreizējo strukturēto ekonomisko dialogu.

(19) Lai nodrošinātu, ka finanšu iemaksa ir jēgpilna un samērīga ar dalībvalstu faktiskajām 
vajadzībām īstenot un pabeigt atveseļošanas un noturības plānā iekļautās reformas un 
investīcijas, ir lietderīgi noteikt maksimālo finanšu iemaksu, kas tām ir pieejama 
saskaņā ar Mehānismu, ciktāl runa ir par finansiālu atbalstu (t.i., neatmaksājamu 
finansiālu atbalstu). Šī maksimālā finanšu iemaksa 2021. un 2022. gadā būtu 
jāaprēķina, pamatojoties uz katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, apgriezto ▌IKP uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba līmeni 2015.–2019. gada periodā. Šī maksimālā 
finanšu iemaksa 2023. un 2024. gadā būtu jāaprēķina, pamatojoties uz iedzīvotāju 
skaitu, apgriezto IKP un kumulatīvo reālā IKP zudumu, kas salīdzinājumā ar 
2019. gadu ir konstatēts 2020. un 2021. gada periodā.

(20) Ir jāizveido procedūra, kā dalībvalstis iesniegs atveseļošanas un noturības plānu 
priekšlikumus, un jānosaka to satura elementi. Lai nodrošinātu procedūru raitu norisi, 
dalībvalstij atveseļošanas un noturības plāns būtu jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim 
kā atsevišķs valsts reformu programmas pielikums. Lai nodrošinātu ātru īstenošanu, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iesniegt plāna projektu kopā ar nākamā gada budžeta 
projektu, t. i., iepriekšējā gada 15. oktobrī. Lai sagatavotu atveseļošanas un noturības 

6 OV L 140, 27.5.2013.
7 OV L 53, 23.2.2002.
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plānus, dalībvalstis var izmantot tehniskā atbalsta instrumentu, ievērojot 
Regulu XX/YYYY [ar ko tiek izveidots tehniskā atbalsta instruments].

(20a) Komisijai būtu jāņem vērā sinerģija, kas veidojas starp dažādu dalībvalstu 
atveseļošanas un noturības plāniem, un  tas, kā šie plāni un citi investīciju plāni valsts 
līmenī var cits citu papildināt. Komisijai attiecīgā gadījumā būtu jāapspriežas ar visas 
Savienības attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai apkopotu viņu viedokļus par 
atbildību par valsts atveseļošanas un noturības plānu, tā konsekvenci un efektivitāti. 
Komisijai būtu jāpieprasa arī neatkarīga eksperta novērtējums par plāna ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību, vai arī pašai būtu jāveic šāds novērtējums. 

▌

(22) Komisijai būtu jānovērtē dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un noturības plāns un 
jārīkojas ciešā sadarbībā ar attiecīgo dalībvalsti. Komisijai būtu pilnībā jāievēro tas, ka 
par procesu ir atbildīgas pašas valstis, un būtu jāņem vērā arī sinerģija, kas veidojas 
starp dažādu dalībvalstu atveseļošanas un noturības plāniem, un šo plānu un citu 
investīciju plānu papildināmība valsts līmenī. Komisijai būtu jānovērtē atveseļošanas 
un noturības plāns, pamatojoties uz prasību sarakstu un kritēriju sarakstu, kam būtu 
jāpierāda to efektivitāte, lietderība, relevantums un saskaņotība, un šajā nolūkā būtu 
jāņem vērā attiecīgās dalībvalsts sniegtais pamatojums un elementi ▌.

(23) Attiecīgās vadlīnijas būtu jāizklāsta šīs regulas pielikumā, un uz to pamata Komisija 
pārredzamā un taisnīgā veidā novērtēs atveseļošanas un noturības plānus un noteiks 
finanšu iemaksas apmēru saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem mērķiem un visām pārējām 
relevantajām prasībām. Pārredzamības un efektivitātes labad šajā nolūkā būtu jāizveido 
atzīmju sistēma atveseļošanas un noturības plānu novērtēšanai. Pieņemtajiem plāniem 
piešķirtās atzīmes būtu jāpublisko.

(24) Lai palīdzētu sagatavot kvalitatīvus plānus un palīdzētu Komisijai novērtēt dalībvalstu 
iesniegtos atveseļošanas un noturības plānus un to, kādā mērā tie ir īstenoti, būtu 
jāparedz noteikums, kas ļauj konsultēties ar ekspertiem un — pēc dalībvalsts 
pieprasījuma — līdzbiedriem, kā arī saņemt tehnisko atbalstu. Ja šādi ekspertu 
atzinumi attiecas tieši uz darbaspēka politiku, būtu jāiesaista sociālie partneri.

(25) Vienkāršošanas nolūkā finanšu iemaksas apmērs būtu jānosaka pēc vienkāršiem 
kritērijiem. Finanšu iemaksa būtu jānosaka, pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts 
ierosinātā atveseļošanas un noturības plāna aplēstajām kopējām izmaksām. Ar 
Mehānisma finansējumu nevajadzētu atbalstīt pasākumus, kas samazina valdības 
ieņēmumus ilgākā vai laikposmā vai pavisam, piemēram, nodokļu vai nodevu 
samazinājumus.

(26) Ar nosacījumu, ka atveseļošanas un noturības plāns apmierinoši atbilst novērtēšanas 
kritērijiem, attiecīgās dalībvalsts vajadzībām būtu jāiedala maksimālā finanšu iemaksa, 
ja atveseļošanas un noturības plānā iekļauto reformu un investīciju aplēstās kopējās 
izmaksas ir vienādas ar vai lielākas par pašu maksimālās finanšu iemaksas summu. 
Savukārt, ja šīs aplēstās kopējās izmaksas ir mazākas par pašu maksimālo finanšu 
iemaksu, tad attiecīgajai dalībvalstij būtu jāiedala summa, kas vienāda ar aplēstajām 
kopējām izmaksām. Dalībvalstij nebūtu jāsaņem nekāda finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plāna atbilstība novērtēšanas kritērijiem nav apmierinoša. Ja 
Komisija uzskata, ka plāna atbilstība novērtēšanas kritērijiem nav apmierinoša, tai 
būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome, kā arī jāpieprasa attiecīgajai 
dalībvalstij iesniegt pārskatītu plānu. 
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▌

(28) Vajadzētu būt iespējamam finansiālu atbalstu dalībvalsts plānam sniegt arī aizdevuma 
veidā; tādā gadījumā būtu jānoslēdz aizdevuma nolīgums ar Komisiju, pamatojoties uz 
attiecīgās dalībvalsts pienācīgi motivētu pieprasījumu. Aizdevumi, ar ko atbalsta valsts 
atveseļošanas un noturības plānus, būtu jāpiešķir ar tādiem termiņiem, kas atspoguļo 
šādu izdevumu ilgtermiņa raksturu, vienlaikus nosakot skaidru un precīzu 
atmaksāšanas grafiku. Šie termiņi var atšķirties no termiņiem, uz kādiem Savienība 
aizņemas līdzekļus, lai finansētu aizdevumus kapitāla tirgos. Tāpēc ir jāparedz iespēja 
atkāpties no Finanšu regulas 220. panta 2. punktā noteiktā principa, proti, ka 
finansiālajai palīdzībai domāto aizdevumu termiņu nedrīkst pārveidot.

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas saistītas ar 
atveseļošanas un noturības plānā iekļautajām papildu reformām un investīcijām — jo 
īpaši attiecībā uz zaļo un digitālo pārkārtošanos —, proti, ar to, ka plāna izmaksas ir 
lielākas par maksimālo finanšu iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā neatmaksājama iemaksa. 
Vajadzētu būt iespējai kopā ar plānu iesniegt arī aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem. Lai nodrošinātu, ka vairāk līdzekļu 
ir pieejams sākumā, dalībvalstīm vajadzētu aizdevumu pieprasīt ne vēlāk kā 2024. gada 
31. augustā. Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā būtu jānosaka visu saskaņā ar šo regulu 
piešķirto aizdevumu kopējās summas limits. Turklāt katrai dalībvalstij piešķirtā 
aizdevuma maksimālais apjoms nedrīkstētu pārsniegt 6,8 % no tās nacionālā 
kopienākuma. Izņēmuma gadījumos un atkarībā no pieejamajiem resursiem maksimālo 
limitu vajadzētu varēt paaugstināt. Tāpat pareizas finanšu pārvaldības nolūkā būtu 
jāparedz, ka aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem.

(30) Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai nākt klajā ar pamatotu pieprasījumu īstenošanas 
periodā grozīt atveseļošanas un noturības plānu, ja objektīvi apstākļi attaisno šādu 
rīcību. Komisijai būtu jānovērtē pamatotais pieprasījums un divu mēnešu laikā jāpieņem 
jauns lēmums. Būtu jānodrošina, ka dalībvalsts visu gadu jebkurā laikā var lūgt 
palīdzību, kas tiek sniegta ar tehniskā atbalsta instrumentu, ievērojot 
Regulu XX/YYYY [ar ko tiek izveidots tehniskā atbalsta instruments], lai 
atveseļošanas un noturības plānu grozītu vai to aizstātu ar citu.

(30a) Lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītajām dalībvalstīm un Savienības iestādēm 
būtu jādara viss iespējamais, lai mazinātu pieteikumu izskatīšanas laiku un 
vienkāršotu procedūras, nodrošinot, ka lēmumi par Mehānisma izmantošanu un 
īstenošanu tiek pieņemti netraucēti un ātri.

(31) Instrumenta finanšu pārvaldības efektivitātes un vienkāršošanas labad finansiālajam 
atbalstam, ko Savienība sniedz atveseļošanas un noturības plāniem, būtu jāizpaužas kā 
finansējumam, kura pamatā ir rezultātu sasniegšana, kuru mēra, par atskaites punktu 
ņemot apstiprinātajos atveseļošanas un noturības plānos norādītos starpposma un 
galīgos mērķrādītājus. Tālab papildu atbalsts aizdevuma veidā būtu jāsasaista ar 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem, kas ir vēl papildus tiem, kuri ir relevanti 
finansiālā atbalsta (t. i., neatmaksājamā atbalsta) saņemšanai. Līdzekļu izmaksa būtu 
jāveic tikai tad, ja ir īstenoti attiecīgie starpposma mērķrādītāji.

(32) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz īpaši noteikumi par budžeta 
saistībām, līdzekļu maksājumiem, apturēšanu, atcelšanu un atgūšanu. Lai nodrošinātu 
paredzamību, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai maksājumu pieprasījumus iesniegt 
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divreiz gadā. Maksājumus vajadzētu veikt pa daļām, un to pamatā vajadzētu būt 
pozitīvam Komisijas novērtējumam par atveseļošanas un noturības plānu īstenošanu 
dalībvalstī. Komisijai būtu jānodrošina, ka ir pieejams priekšfinansējums 20 % 
apmērā no Savienības fondu nodrošinātā atbalsta kopsummas, kas noteikta 
atveseļošanas un noturības plāna apstiprināšanas lēmumā. Gadījumā, ja dalībvalsts 
nav apmierinoši īstenojusi savu atveseļošanas un noturības plānu, vai gadījumā, ja 
pieļauti nopietni pārkāpumi, tostarp krāpšana, korupcija un interešu konflikts, 
vajadzētu būt iespējai apturēt un atcelt, kā arī samazināt un atgūt finanšu iemaksu. 
Atgūšana, ja iespējams, būtu jānodrošina ar ieskaitu attiecībā pret vēl neveiktajām 
izmaksām no Mehānisma. Būtu jāievieš atbilstošas ierunu procedūras, lai nodrošinātu, 
ka Komisijas lēmumā par izmaksāto summu apturēšanu, atcelšanu un atgūšanu tiek 
ņemtas vērā dalībvalstu tiesības iesniegt apsvērumus.

(32a) Lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, Mehānisma īstenošanas procesā 
dalībvalstīm būtu jānodrošina rezultatīvas un efektīvas iekšējās kontroles sistēmas 
darbība un būtu jāatgūst nepamatoti izmaksātās vai neatļauti izmantotās summas. 
Dalībvalstīm būtu jāvāc dati un informācija, kas ļautu novērst, konstatēt un koriģēt 
nopietnus pārkāpumus, tostarp krāpšanu, korupciju un interešu konfliktus saistībā 
ar Mehānisma atbalstītajiem pasākumiem.

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības nolūkos dalībvalstīm divreiz gadā Eiropas pusgada 
procedūras ietvaros būtu regulāri jāziņo par to, kādi panākumi ir gūti atveseļošanas un 
noturības plānu īstenošanā. Šie attiecīgo dalībvalstu sagatavotie ziņojumi būtu pienācīgi 
jāatspoguļo valstu reformu programmās, kuras būtu jāizmanto kā instruments, lai ziņotu 
par atveseļošanas un noturības plānu īstenošanā gūtajiem panākumiem. Eiropas 
Parlamenta atbildīgās komitejas jebkurā posmā var uzklausīt dalībvalstu pārstāvjus, 
kuri atbildīgi par atveseļošanas un noturības plāniem, un jebkuru citu attiecīgo 
iestādi un ieinteresēto personu, lai apspriestu pasākumus, kas izklāstīti šajā regulā un 
ar to saskaņā ir īstenojami.

(34) Pārredzamības labad Komisijas pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni būtu 
jāpaziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei, un Komisijai būtu attiecīgā 
gadījumā jāveic komunikācijas darbības. Komisijai būtu jānodrošina, lai ar 
Mehānismu saistītie izdevumi būtu pamanāmi, un tādēļ skaidri jānorāda, ka 
projektiem, kas saņēmuši atbalstu, ir jāpiešķir zīme „Eiropas Savienības 
atveseļošanas iniciatīva”.

(35) Ar Mehānismu saistītie izdevumi būtu jāizlieto lietderīgi, un tiem ir jānodrošina 
divkārši pozitīva ietekme uz Eiropas atveseļošanu no krīzes un Eiropas pārkārtošanos 
uz ilgtspējīgu ekonomiku. Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu un saskanīgu iedalīšanu no 
Savienības budžeta, ievērotu pareizas finanšu pārvaldības principu un izvairītos no 
interešu konfliktiem, saskaņā ar šo regulu veicamajām darbībām vajadzētu būt 
saderīgām ar Savienības pašreizējām programmām un tās papildināt, vienlaikus 
nepieļaujot, ka par vieniem un tiem pašiem izdevumiem tiek saņemts divkāršs 
finansējums. Komisijai un dalībvalstij visos procesa posmos jo īpaši būtu jānodrošina 
efektīva koordinācija, lai sasniegtu saderību, saskanīgumu, komplementaritāti un 
sinerģiju starp finansējuma avotiem, kā arī tehniskais atbalsts, ko var saņemt no 
tehniskā atbalsta instrumenta. Tālab dalībvalstīm, kad tās savus plānus iesniedz 
Komisijai, būtu jāsniedz arī relevantā informācija par esošo vai plānoto Savienības 
finansējumu. Saskaņā ar Mehānismu piešķirtajam finansiālajam atbalstam vajadzētu 
papildināt atbalstu, ko piešķir no citiem Savienības fondiem un programmām, un 
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reformu un investīciju projektiem, ko finansē no Mehānisma, vajadzētu varēt saņemt 
finansējumu no citām Savienības programmām un instrumentiem ar nosacījumu, ka ar 
šo atbalstu netiek segtas tās pašas izmaksas.

(36) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 22. 
un 23. punktu ▌▌Mehānismu ir nepieciešams izvērtēt, pamatojoties uz informāciju, kas 
apkopota, piemērojot īpašas uzraudzības prasības, bet vienlaikus neradot pārmērīgu 
regulējumu un administratīvo slogu, jo īpaši dalībvalstīm. Minētajās prasībās 
vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj izmērāmi rādītāji, ko izmantot, izvērtējot 
instrumentu ietekmi praksē. Šajā nolūkā būtu jāizveido īpašs rezultātu pārskats, kam 
būtu jāpapildina esošais sociālo rezultātu pārskats un spēkā esošais  
makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras rezultātu pārskats. Uz 
izdevumiem, kas saistīti ar Mehānismu, būtu jāattiecina īpaša budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūra atsevišķā nodaļā Komisijas budžeta izpildes 
apstiprināšanas novērtējuma ziņojumā saskaņā ar LESD 318. pantu. Uzraudzības 
nolūkā apkopotajiem datiem vajadzētu būt iedalītiem pēc dzimuma.

(36a) Komisijai vajadzētu būt atbildīgai par Mehānisma īstenošanu un vajadzības gadījumā 
būtu jāierodas Eiropas Parlamentā, lai sniegtu paskaidrojumus, tostarp rupjas 
nolaidības vai pārkāpumu gadījumos. Šajā sakarībā Eiropas Parlaments var sniegt 
ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai.

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu iesniegtu 
Eiropas Parlamentam un Padomei pusgada ziņojumu. Ziņojumā būtu jāiekļauj plaša 
informācija par progresu, ko dalībvalstis panākušas, tostarp galīgo un starpposma 
mērķrādītāju īstenošanas stāvokli saskaņā ar apstiprinātajiem atveseļošanas un 
noturības plāniem; tajā būtu jāiekļauj arī informācija par to ieņēmumu apjomu, kas 
Mehānismam iepriekšējā gadā piešķirts saskaņā ar Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentu sadalījumā pa budžeta pozīcijām, un to, kā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta starpniecību iegūtās summas palīdzējušas sasniegt 
Mehānisma mērķus.

(38) Būtu jāveic neatkarīgs izvērtējums, kurā apskata ar šo regulu izveidotā Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tā resursu izmantošanas efektivitāti un tā pievienoto vērtību. 
Vajadzības gadījumā izvērtējumam būtu jāpievieno priekšlikums par šīs regulas 
grozījumiem. Turklāt neatkarīgā ex post izvērtējumā būtu jāapskata arī instrumentu 
ilgtermiņa ietekme.

(38a) Komisijai būtu jāsagatavo pārskati par Mehānisma īstenošanu un attiecīgā gadījumā 
jāpiedāvā regulu grozīt, lai apropriācijām pilnībā būtu nodrošināts saistību segums.

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām iedalītā 
finanšu iemaksa būtu jānosaka ar deleģētajiem aktiem. Būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. 
pantu attiecībā uz atveseļošanas un noturības plānu īstenošanu un finansiālā atbalsta 
izmaksu pēc attiecīgo starpposma un galīgo mērķrādītāju sasniegšanas. 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 procesu. Jo 
īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments 
un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto 
iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
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kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. Pēc deleģētā akta pieņemšanas būtu jādod 
attiecīgajai dalībvalstij un Komisijai iespēja vienoties par konkrētu tehniska rakstura 
darbības režīmu, kurā uzskaitīti tādi īstenošanas aspekti kā termiņi, ar starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem saistītie rādītāji un piekļuve pamatojošajiem datiem. Lai, 
ņemot vērā pašreizējos apstākļus, operacionālā kārtība saglabātu aktualitāti 
atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas gaitā, vajadzētu paredzēt, ka šādas 
tehniskas kārtības elementus var grozīt, savstarpēji vienojoties. Šai regulai piemēro 
horizontālos finanšu noteikumus, ko pieņēmuši Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz LESD 322. pantu. Minētie noteikumi ir izklāstīti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un īstenošanas procedūru, izmantojot dotācijas, 
publisko iepirkumu, godalgas, netiešā pārvaldība, un paredz finanšu dalībnieku 
atbildības pārbaudes. Uz LESD 322. panta pamata pieņemtie noteikumi attiecas arī uz 
Savienības budžeta aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir vispārēji trūkumi saistībā 
uz tiesiskumu, jo tiesiskuma ievērošana ir būtisks priekšnoteikums pareizai finanšu 
pārvaldībai un Savienības finansējuma efektīvai apgūšanai.

(40) Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 883/20138, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2988/959, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2185/9610 un Padomes Regulu (ES) 2017/193911 Savienības finanšu 
intereses jāaizsargā, piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp pasākumus attiecībā uz 
pārkāpumu, arī krāpšanas, novēršanu, konstatēšanu, labošanu un izmeklēšanu, zaudēto, 
kļūdaini izmaksāto vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu, un – attiecīgā gadījumā – 
administratīvu sodu uzlikšanu. Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 883/2013 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs krāpšanas 
apkarošanai (OLAF) var veikt izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai 
noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas 
ietekmē Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas 
Prokuratūra (EPPO) ir pilnvarota veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/137112. Saskaņā ar Finanšu regulu 
jebkurai personai vai subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas 
Savienības finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, OLAF, EPPO un Eiropas 
Revīzijas palātai nepieciešamās tiesības un piekļuve un jānodrošina, ka Savienības 
līdzekļu apgūšanā iesaistītās trešās personas piešķir līdzvērtīgas tiesības Komisijai, 
OLAF, EPPO un Eiropas Revīzijas palātai. Lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību, 
būtu jāatklāj informācija par Mehānisma finansējuma galasaņēmējiem vai labuma 
saņēmējiem. Lai veiktu līdzekļu izmantošanas revīziju un kontroli, dalībvalstīm būtu 

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par 
izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 
1. lpp.).
9 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu 
interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).
10 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm 
uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām 
nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).
11 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas 
Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).
12 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, 
kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).
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jāsniedz informācija elektroniskā formātā vienotā datubāzē, neradot nevajadzīgu 
administratīvo slogu.

(41) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, bet tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai. Pārskati un 
regulāri atjaunināta informācija par programmas darbību būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam, lai sekmētu pārdomātas diskusijas, piemēram, konferencē par Eiropas 
nākotni.

(42) Lai nodrošinātu tūlītēju šajā regulā paredzēto pasākumu piemērošanu, šai regulai būtu 
jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA 

Vispārīgi noteikumi un finansējums

1. pants
Priekšmets

Ar šo regulu izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (“Mehānisms”).

Regulā ir izklāstīti tā mērķi, finansēšana, Savienības finansējuma formas un šāda finansējuma 
sniegšanas noteikumi.

2. pants
Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1. “Savienības fondi” ir fondi, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) YYY/XX [KNR pēctecības regula]13; 

2. “finanšu iemaksa” ir neatmaksājams finansiāls atbalsts, kas Mehānisma ietvaros 
pieejams iedalīšanai vai ir iedalīts dalībvalstīm; ▌

2.a “neatjaunojams aizdevums” ir aizdevums, ko piešķir dalībvalstij ar noteiktu grafiku 
atmaksai ar regulāriem maksājumiem;

3. “Eiropas ▌politikas koordinēšanas pusgads” vai “Eiropas pusgads” ir process, kas 
izklāstīts Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/9714 ▌2.-a pantā;

3.a “valsts iestāde” ir viena vai vairākas publiskās iestādes pārvaldes līmenī, tostarp 
reģionālās un vietējās pārvaldes līmenī, kā arī dalībvalsts organizācijas Finanšu 

13 OV C […], […], […]. lpp.
14 Padomes Regula (EK) Nr. 1466/97 (1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa uzraudzības un 
ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.).
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regulas 2. panta 42. punkta nozīmē, kas sadarbojas partnerības garā saskaņā ar 
dalībvalstu institucionālo un tiesisko regulējumu;

3.b “papildināmība” šajā regulā ir atbilstība prasībai, kas noteikta [Finanšu regulas] 
[209. panta 2. punkta b) apakšpunktā], un — attiecīgā gadījumā — privāto 
investīciju maksimāla palielināšana saskaņā ar [Finanšu regulas] [209. panta 
2. punkta d) apakšpunktu];

3.c “starpposma mērķrādītāji” ir skaidras, kvalitatīvas un kvantitatīvas, izmērāmas un 
pārbaudāmas saistības, ko dalībvalsts uzņēmusies saistībā ar atveseļošanas un 
noturības plāniem;

3.d “noturība” ir spēja taisnīgā, ilgtspējīgā un iekļaujošā veidā, kas sekmē visu personu 
labbūtību, stāties pretī jebkādas krīzes radītiem ekonomiskiem, sociāliem un vides 
satricinājumiem un pastāvīgām strukturālām pārmaiņām;

3.e “nenodarīt būtisku kaitējumu” nozīmē neatbalstīt vai neveikt saimnieciskas 
darbības, kas būtiski kaitē kādam vides aizsardzības mērķim, kā attiecīgā gadījumā 
minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/85215 (ES Taksonomijas 
regula). Komisija izstrādā tehniskus norādījumus par “nenodarīt būtisku 
kaitējumu” principa praktisko piemērošanu, ņemot vērā minēto regulu.

3.f “Savienības klimata un vides mērķi” ir Savienības klimata mērķi un mērķrādītāji, 
kas noteikti Regulā (ES).../... [Eiropas tiesību akti klimata jomā].

3. pants
Darbības joma

Ar šo regulu izveidotā ▌Mehānisma piemērošanas joma attiecas uz sešām Eiropas prioritātēm, 
kas strukturētas pīlāros šādi:
- taisnīga zaļā pārkārtošanās, ņemot vērā zaļā kursa mērķus;
- digitālā pārveide, ņemot vērā Eiropas digitālās stratēģijas mērķus; 
- ekonomiskā kohēzija, produktivitāte un konkurētspēja, ņemot vērā Eiropas 

industriālās stratēģijas un MVU stratēģijas mērķus;
- sociālā un teritoriālā kohēzija, ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāra mērķus;
- institucionālā noturība, cenšoties palielināt spēju reaģēt uz krīzēm un gatavību 

krīzēm; un
- Next Generation EU politikas nostādnes, ņemot vērā mērķus, kas noteikti Prasmju 

programmā Eiropai, Garantijā jauniešiem un Garantijā bērniem.
Atveseļošanas un noturības plāni, kas ir tiesīgi saņemt šā instrumenta finansējumu, 100 % 
no tiem iedalītās summas, kas novērtēta kopējās izmaksās, iedala investīciju un reformu 
pasākumiem, kas attiecas uz sešām Eiropas prioritātēm. Ikviens valsts atveseļošanas un 
noturības plāns iedala vismaz 7 % no savas iedalītās summas, kas novērtēta kopējās 
izmaksās, investīciju un reformu pasākumiem, kas attiecas uz katru no sešām Eiropas 

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

Komisija izstrādā tehniskus norādījumus par iedalīšanas praktisko piemērošanu.

Lai veicinātu un pilnībā ievērotu Savienības mērķus klimata un vides jomā, jo īpaši 
pārkārtošanos uz Savienības atjaunināto 2030. gada klimata mērķrādītāju sasniegšanu un 
Savienības klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu līdz 2050. gadam saskaņā ar [Regulu 
2020/XXX, ar ko izveido satvaru klimatneitralitātes sasniegšanai un groza Regulu 
(ES) 2018/199 (“Eiropas Klimata akts”)], vismaz 40 % no katra atveseļošanas un noturības 
plāna finansējuma iegulda klimata un bioloģiskās daudzveidības integrēšanai sešās Eiropas 
prioritātēs.

Atbilstoši Eiropas digitālās stratēģijas prioritātēm un nepieciešamībai pabeigt digitālā 
vienotā tirgus izveidi, kas palielinās Savienības globālo konkurētspēju, kā arī uzlabos 
Savienības noturību, vairos tās inovācijas spēju un stratēģisko autonomiju, vismaz 20 % no 
katra atveseļošanas un noturības plāna summas iegulda digitālo izdevumu finansēšanā, 
īstenojot visas sešas Eiropas prioritātes.

4. pants
Vispārīgie un konkrētie mērķi

1. ▌Mehānisma vispārīgais mērķis ir koncentrēties uz sešām Eiropas prioritātēm, kas 
izklāstītas 3. pantā. Īpaša uzmanība jāpievērš sešu Eiropas prioritāšu mijiedarbībai 
un sasaistei, lai nodrošinātu saskaņotību un sinerģijas un tādējādi radītu Eiropas 
pievienoto vērtību. Mehānisms veicina Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci, kā arī stratēģisko autonomiju, uzlabojot dalībvalstu 
noturību, gatavību krīzēm un pielāgotiesspēju, mīkstinot krīzes sociālo, ekonomisko 
un ar dzimumu līdztiesību saistīto ietekmi, ▌balstot taisnīgu zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, ▌ palīdzot atjaunot Savienības tautsaimniecību izaugsmes potenciālu, 
veicinot kvalitatīvas nodarbinātības radīšanu pēc Covid-19 krīzes, ▌ sekmējot 
ilgtspējīgu izaugsmi un eurozonas stiprināšanu.

1.b Mehānisms palīdz sasniegt Savienības rīcībpolitiku un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, 
Parīzes nolīgumu un stiprināt vienoto tirgu.

2. Savukārt Atveseļošanas un noturības mehānisma konkrētais mērķis, kas nepieciešams 
vispārīgā mērķa sasniegšanai, ir sniegt dalībvalstīm finansiālu atbalstu, lai tās varētu 
sasniegt savos atveseļošanas un noturības plānos skaidri izvirzītos ilgtspējīgu 
izaugsmi veicinošu reformu un ilgtspējīgu investīciju starpposma un galīgos 
mērķrādītājus. Šo konkrēto mērķi tiecas sasniegt ciešā un pārredzamā sadarbībā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm.

4.a pants
Horizontālie principi

1. Mehānismu nedrīkst izmantot pretēji Savienības stratēģiskajām un ekonomiskajām 
interesēm. Tādēļ atbalstu nesniedz projektiem, kas ir iekļauti trešo valstu 
stratēģiskajos investīciju plānos un ietilpst tādu faktoru darbības jomā, kuri, 
visticamāk, ietekmēs drošību vai sabiedrisko kārtību un kuri dalībvalstīm un 



RR\1217780LV.docx 23/390 PE655.950v03-00

LV

Komisijai ir jāņem vērā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2019/452 4. pantu16.

2. Mehānisma atbalsts neaizstāj valsts budžeta kārtējos izdevumus un ievēro 
Savienības finansējuma papildināmības principu.

3. Mehānismu izmanto, lai atbalstītu tikai tādus projektus, kuros ievērots princips 
“nenodarīt būtisku kaitējumu”.

5. pants
Resursi no Eiropas Savienības atveseļošanas instrumenta

1. Regulas [ESAI] 2. pantā minētos pasākumus īsteno saskaņā ar šo Mehānismu: 

a) ar Regulas [ESAI] 3. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minēto summu 
337 968 000 000 EUR faktiskajās cenās [312 500 000 000 EUR 2018. gada cenās], 
kas pieejama kā neatmaksājams atbalsts, ievērojot Regulas [ESAI] 4. panta 4. un 
8. punktu.

Šīs summas ir ārējie piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 
5. punktu;

b) ar Regulas [ESAI] 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto summu 
385 856 000 000 EUR faktiskajās cenās [360 000 000 000 EUR 2018. gada cenās], 
kas pieejama kā vienreizējs aizdevumveida atbalsts dalībvalstīm saskaņā ar 12. un 
13. pantu, ievērojot Regulas [ESAI] 4. panta 5. punktu.

2. No 1. punkta a) apakšpunktā minētajām summām var segt arī izdevumus, kas attiecas 
uz sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, revīzijas un izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas Mehānisma pārvaldībai un mērķu sasniegšanai, jo īpaši izdevumus par 
pētījumiem, ekspertu sanāksmēm, informēšanas un komunikācijas darbībām, tostarp 
korporatīvo komunikāciju par Savienības politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas mērķiem, apspriešanos ar valsts iestādēm, sociālajiem partneriem, 
pilsonisko sabiedrību, jo īpaši jauniešu organizācijām un citām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, izdevumus saistībā ar IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, korporatīvajiem informācijas tehnoloģijas rīkiem, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās palīdzības izdevumus, kas Komisijai rodas, 
pārvaldot Mehānismu. Izdevumi var būt arī citu atbalsta pasākumu izmaksas, 
piemēram, par kvalitātes kontroli un projektu uzraudzību uz vietas, kā arī izmaksas, 
kuras rodas, konsultācijām piesaistot līdzbiedrus un ekspertus, kas palīdz novērtēt un 
īstenot ilgtspējīgu izaugsmi veicinošas reformas un investīcijas. Rēķinoties ar šādiem 
pasākumiem, dalībvalstis var arī lūgt tehnisko atbalstu saskaņā ar Regulu XX/YYYY 
[ar ko tiek izveidots tehniskā atbalsta instruments].

2.a Komisija līdz [2024. gada] 31. decembrim ES 2025. gada budžeta projektā novērtē 
neizmantoto saistību apropriāciju un apropriāciju, ar kurām saistītās saistības 
atceltas, paredzamo summu, kas pieejama kā neatmaksājams atbalsts, kā minēts šā 
panta 1. punkta b) apakšpunktā, ko saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 5. punktu 
var iekļaut ES budžetā kā ārējos piešķirtos ieņēmumus, lai stiprinātu programmas ar 
Eiropas pievienoto vērtību.

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/452 (2019. gada 19. marts), ar ko izveido 
regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai (OV L 79I, 21.3.2019., 1. lpp.).
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Komisija pa vienai piedāvā stiprināt pirmajā apakšpunktā minētās programmas tikai 
pēc tam, kad ir veikts novērtējums, kurā secināts, ka šīm programmām ir jāpalielina 
finansējums, lai panāktu attiecīgajos tiesību aktos noteiktos mērķus.

Komisijas novērtējumu iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai. Parlamentam un Padomei 
ir iespēja  grozīt, apstiprināt vai noraidīt katru Komisijas priekšlikumu stiprināt šā 
punkta pirmajā daļā minētās konkrētās programmas.
Summu, ko neizmanto šā punkta pirmajā daļā minēto konkrēto programmu 
stiprināšanai, pilnībā izmanto, lai atmaksātu finansējumu, ko Komisija piesaistījusi 
Mehānisma finansēšanai.

6. pants
Resursi no dalīti pārvaldītām programmām

1. Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, kas tām iedalīti dalītas pārvaldības ietvaros, var 
pārnest uz Mehānismu. Saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
Komisija minētos resursus apgūst tieši. Minētos resursus izmanto attiecīgās dalībvalsts 
labā, nepārsniedzot 5 % no dalībvalstij paredzētā finansējuma.

2. Dalībvalstis var ierosināt līdz 5 % no sava reformu un noturības plāna piešķirt 
tehniskā atbalsta instrumentam un programmai “InvestEU”, jo īpaši maksātspējas 
atbalsta pasākumiem, kā arī DFS tiešās pārvaldības programmām, kas paredzētas 
bērniem, jauniešiem, tostarp Erasmus, kultūrai, kā arī pētniecībai un inovācijai, 
tostarp “Apvārsnis Eiropa”, taču vienīgi tad, ja piešķirtā summa sekmēs šīs regulas 
mērķu sasniegšanu un prasību īstenošanu atbilstīgi 3., 4. un 4.a pantam un tiks 
ievērota 17. pantā noteiktā novērtēšanas procedūra. Piešķirto summu apgūst 
saskaņā ar to fondu noteikumiem, uz kuriem resursi tiek pārvietoti, un attiecīgās 
dalībvalsts labā. Pārvietotajai summai nav vajadzīgs līdzfinansējums. Komisija 
minētos resursus apgūst saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu.

7. pants
Īstenošana

▌Mehānismu tiešā pārvaldībā īsteno Komisija saskaņā ar Finanšu regulu.

8. pants
Papildināmība un papildu finansējums

No ▌Mehānisma sniegtais atbalsts papildina atbalstu, ko sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
fondiem un programmām, un finansējumu, kuru sniedz Eiropas Investīciju bankas grupa vai 
tādas citas starptautiskās finanšu iestādes, kurā dalībvalsts ir akcionārs. Reformu un 
investīciju projekti var saņemt atbalstu no citām Savienības programmām un instrumentiem ar 
noteikumu, ka šāds atbalsts nesedz tās pašas izmaksas.

9. pants
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar pareizu ekonomikas pārvaldību

Ja tiek deaktivizēta Stabilitātes un izaugsmes pakta vispārējā izņēmuma klauzula, Komisija 
3 mēnešu laikā iesniedz priekšlikumu grozīt šo regulu, lai Mehānismu sasaistītu ar pareizu 
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ekonomikas pārvaldību, kā noteikts 15. panta 7. punktā Regulā, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par [...)] [KNR]. ▌

9.a pants
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar Savienības budžeta aizsardzību gadījumos, kad ir 

konstatētas vispārējas nepilnības saistībā ar tiesiskumu
1. Mehānisms ir pieejams tikai tām dalībvalstīm, kuras ir apņēmušās ievērot 

tiesiskumu un Savienības pamatvērtības.

2. Komisija ir pilnvarota uzsākt no Mehānisma piešķirto saistību vai maksājumu 
apropriāciju apturēšanu dalībvalstīm, ja ir vispārējas nepilnības attiecībā uz 
tiesiskumu, kas ietekmē vai draud ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības principus 
vai Savienības finanšu interešu aizsardzību.

3. Par vispārējām nepilnībām attiecībā uz tiesiskumu, kas ietekmē vai draud ietekmēt 
pareizas finanšu pārvaldības principus vai Savienības finanšu interešu aizsardzību, 
uzskata jo īpaši:
(a) apdraudējumu tiesu iestāžu neatkarībai, tostarp spējas autonomi pildīt 

tiesneša funkcijas jebkāda veida ierobežošanu, radot ārēju ietekmi uz 
neatkarības garantijām, ierobežojot spriedumus ar ārējiem rīkojumiem, 
patvaļīgi pārskatot noteikumus par tiesu darbinieku iecelšanu vai pilnvaru 
laiku, ietekmējot tiesu darbiniekus tādā veidā, kas apdraud to objektivitāti, vai 
iejaucoties advokātu neatkarībā;

(b) publisko iestāžu, tostarp tiesībaizsardzības iestāžu, patvaļīgu vai nelikumīgu 
lēmumu nenovēršanu, nelabošanu un nesodīšanu par tiem, finanšu resursu 
un cilvēkresursu nenodošanu to rīcībā, kas ietekmē to pienācīgu darbību, vai 
interešu konfliktu neesības nenodrošināšanu;

(c) tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamības un efektivitātes ierobežošanu, 
tostarp ar ierobežojošiem procesuāliem noteikumiem, spriedumu izpildes 
nenodrošināšanu vai tiesību aktu pārkāpumu efektīvas izmeklēšanas, 
kriminālvajāšanas vai sodīšanas ierobežošanu;

(d) apdraudējumu dalībvalstu administratīvajai spējai pildīt no dalības Savienībā 
izrietošos pienākumus, tostarp spējai efektīvi īstenot Savienības tiesību aktu 
pamatā esošus noteikumus, standartus un politiku;

(e) pasākumus, kas vājina advokātu un klientu saziņas konfidencialitātes 
aizsardzību.

4. Vispārēja nepilnība saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī var tik konstatēta, ja jo īpaši 
tiek ietekmēta vai pastāv risks, ka var tikt ietekmēta, kāda no šīm jomām:
(a) to dalībvalsts iestāžu pienācīga darbība, kas īsteno Mehānismu, jo īpaši 

saistībā ar publiskā iepirkuma vai dotāciju piešķiršanas procedūrām;
(b) tirgus ekonomikas pienācīga darbība, kas nodrošina konkurenci un tirgus 

spēkus Savienībā, kā arī no dalības Savienībā izrietošo pienākumu efektīva 
izpilde, tostarp virzība uz mērķi izveidot politisku, ekonomisku un monetāru 
savienību;
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(c) to iestāžu pienācīga darbība, kuras veic finanšu kontroli un uzraudzību, kā 
arī iekšējo un ārējo revīziju, un efektīvu un pārredzamu finanšu pārvaldības 
un pārskatatbildības sistēmu pienācīga darbība;

(d) izmeklēšanas dienestu un prokuratūru pareiza darbība saistībā ar apsūdzību 
krāpšanā, korupcijā, tostarp krāpšanā nodokļu jomā, vai citos Savienības 
tiesību aktu pārkāpumos, kas saistīti ar Mehānisma izpildi;

(e) iestāžu, kas minētas a), c) un d) apakšpunktā, darbību vai bezdarbības efektīva 
pārskatīšana tiesā, ko veic neatkarīgas tiesas;

(f) krāpšanas, tostarp krāpšanas nodokļu jomā, korupcijas vai citu Savienības 
tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar Mehānisma izpildi novēršana un sodīšana 
un efektīvu un preventīvu sodu piemērošana saņēmējiem, ko veic valsts tiesas 
vai administratīvās iestādes;

(g) nepamatoti izmaksāto līdzekļu atgūšana;
(h) izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu konkurences novēršana un 

sodīšana un to iestāžu pienācīga darbība, kuras palīdz īstenot administratīvo 
sadarbību nodokļu jomā;

(i) efektīva un savlaicīga sadarbība ar OLAF un — ar nosacījumu, ka piedalās 
attiecīgā dalībvalsts, — EPPO izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā saskaņā ar 
attiecīgajiem tiesību aktiem un lojālas sadarbības principu;

(j) Mehānisma pienācīga īstenošana pēc sistēmiskas pamattiesību pārkāpšanas.

5. Ja ir izpildīti 4. punkta nosacījumi, var pieņemt vienu vai vairākus šādus 
pasākumus:

(a) aizliegums uzņemties jaunas juridiskas saistības;
(b) saistību apturēšana;
(c) saistību samazināšana, tostarp izmantojot finanšu korekcijas;
(d) priekšfinansējuma samazināšana;
(e) maksājumu termiņu pārtraukšana;
(f) maksājumu apturēšana.

Ja vien lēmumā par pasākumu pieņemšanu nav paredzēts citādi, atbilstīgu 
pasākumu piemērošana neietekmē dalībvalsts pienākumu veikt maksājumus 
galasaņēmējiem vai labuma guvējiem. Reģionālā un vietējā līmeņa darbības, kas 
tiesīgas uz finansējumu, turpina gūt labumu no Mehānisma. Ja dalībvalstī ir 
konstatētas nepilnības, reģionālā un vietējā līmeņa darbības, kas tiesīgas uz 
finansējumu, turpina gūt labumu no Mehānisma.

Veiktie pasākumi ir samērīgi ar vispārējās nepilnības tiesiskuma jomā būtību, 
smagumu, ilgumu un apmēru. Tie iespēju robežās vērsti uz Savienības darbībām, 
kuras skar vai var skart minētā nepilnība.
Komisija, izmantojot tīmekļa vietni vai interneta portālu, galasaņēmēju un labuma 
guvēju vajadzībām sniedz informāciju un norādījumus par dalībvalstu 
pienākumiem.
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Komisija tajā pašā tīmekļa vietnē vai portālā arī nodrošina galasaņēmējiem vai 
labuma guvējiem atbilstīgus instrumentus, kas izmantojami Komisijas informēšanai 
par jebkādiem šo pienākumu pārkāpumiem, kuri galasaņēmēju vai labuma guvēju 
ieskatā skar viņus tiešā veidā. Galasaņēmēju un labuma guvēju saskaņā ar šo 
punktu sniegto informāciju Komisija drīkst ņemt vērā tikai tad, ja tai ir pievienots 
apliecinājums par to, ka attiecīgais galasaņēmējs vai labuma guvējs ir iesniedzis 
kompetentajai iestādei oficiālu sūdzību.

Pamatojoties uz galasaņēmēju vai labuma guvēju sniegto informāciju, Komisija 
nodrošina, ka dalībvalstis tiešām izmaksā visas summas, kuras pienākas 
galasaņēmējiem vai labuma guvējiem.

6. Ja Komisija konstatē, ka ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka 4. punkta nosacījumi ir 
izpildīti, tā minētajai dalībvalstij nosūta rakstisku paziņojumu, kurā izklāsta 
apsvērumus, uz kuriem tā ir balstījusi savu konstatējumu. Komisija nekavējoties 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi par šādu paziņojumu un tā saturu.

Novērtējot, vai ir izpildīti 4. punkta nosacījumi, Komisija ņem vērā visu attiecīgo 
informāciju, Eiropas Savienības Tiesas lēmumus, Eiropas Parlamenta rezolūcijas, 
Revīzijas palātas ziņojumus un attiecīgo starptautisko organizāciju un tīklu 
secinājumus un ieteikumus. Komisija ņem vērā arī kritērijus, ko izmanto sarunās 
par pievienošanos Savienībai, it īpaši acquis sadaļas par tiesu sistēmu un 
pamattiesībām, tiesiskumu, brīvību un drošību, finanšu kontroli un nodokļiem, kā 
arī pamatnostādnes, ko izmanto saistībā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu, 
lai vērtētu dalībvalsts panākto progresu.

Komisijai palīdz neatkarīgu ekspertu grupa, ko izveido ar deleģēto aktu.

Gan pirms, gan pēc konstatējuma izdarīšanas Komisija var pieprasīt papildu 
informāciju, kas vajadzīga tās novērtējuma veikšanai.

Attiecīgā dalībvalsts sniedz visu vajadzīgo informāciju un var sniegt apsvērumus 
Komisijas noteiktā termiņā, kas nedrīkst būt mazāks par vienu mēnesi, taču 
nepārsniedz trīs mēnešus no konstatējuma paziņošanas dienas. Savos apsvērumos 
dalībvalsts var iekļaut ierosinājumu, ka tā pieņems korektīvus pasākumus.

Lemjot par to, vai pieņemt lēmumu par kādu no 5. punktā minētajiem pasākumiem, 
Komisija ņem vērā saņemto informāciju un attiecīgās dalībvalsts apsvērumus, kā 
arī tās ierosināto korektīvo pasākumu pietiekamību. Lēmumu par saņemtās 
informācijas turpmāko pārbaudi Komisija pieņem orientējoši viena mēneša laikā no 
attiecīgās informācijas saņemšanas dienas, bet jebkurā gadījumā saprātīgā termiņā.

Novērtējot piemērojamo pasākumu samērīgumu, Komisija pienācīgi ņem vērā šajā 
punktā minēto informāciju un ieteikumus.

Ja Komisija uzskata, ka konstatēta vispārēja nepilnība saistībā ar tiesiskumu, tā ar 
īstenošanas aktu pieņem lēmumu par 5. punktā minētajiem pasākumiem.
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Vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei priekšlikumu pārvietot uz budžeta rezervi summu, kas atbilst pieņemto 
pasākumu vērtībai.

Atkāpjoties no Finanšu regulas 31. panta 4. un 6. punkta, Eiropas Parlaments un 
Padome izskata priekšlikumu par pārvietojumu četru nedēļu laikā pēc tam, kad to 
saņēmušas abas iestādes. Priekšlikumu par pārvietojumu uzskata par apstiprinātu, 
ja četru nedēļu laikā Eiropas Parlaments ar balsu vairākumu vai Padome ar 
kvalificētu balsu vairākumu to negroza vai nenoraida. Ja Eiropas Parlaments vai 
Padome groza priekšlikumu par pārvietojumu, piemēro Finanšu regulas 31. panta 
8. punktu.

Šā panta astotajā daļā minētais lēmums stājas spēkā, ja nedz Eiropas Parlaments, 
nedz arī Padome desmitajā daļā minētajā termiņā nenoraida priekšlikumu par 
pārvietojumu.

7. Attiecīgā dalībvalsts jebkurā laikā var iesniegt Komisijai oficiālu paziņojumu, kā arī 
pierādījumus par to, ka vispārējā nepilnība saistībā ar tiesiskumu ir novērsta vai 
vairs nepastāv.

Pēc attiecīgā dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas Komisija izvērtē 
situāciju attiecīgajā dalībvalstī orientējoši viena mēneša laikā no dienas, kad 
saņemts oficiālais paziņojums, bet jebkurā gadījumā saprātīgā termiņā. Kad pilnīgi 
vai daļēji vairs nepastāv vispārējās nepilnības saistībā ar tiesiskumu, pamatojoties 
uz kurām tika pieņemti 5. punktā minētie pasākumi, Komisija nekavējoties pieņem 
lēmumu pilnīgi vai daļēji atcelt šos pasākumus. Vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu pilnībā vai daļēji 
atcelt 6. punktā minēto budžeta rezervi. Piemēro 5. punktā paredzēto kārtību.

II NODAĻA

Finanšu iemaksa, iedalīšanas process un aizdevumi

10. pants
Maksimālā finanšu iemaksa

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto summu, katrai dalībvalstij 
pienākošos maksimālo finanšu iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā izklāstīto metodiku, 
proti, pamatojoties uz katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, apgriezto iekšzemes kopproduktu 
(IKP) uz vienu iedzīvotāju, ▌relatīvo bezdarba līmeni un kumulatīvo reālā IKP zudumu, kas 
salīdzinājumā ar 2019. gadu ir konstatēts 2020.–2021. gada periodā.

Maksimālo finanšu iemaksu 2021.–2022. gada periodā aprēķina pēc I pielikumā izklāstītās 
metodikas, proti, pamatojoties uz katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, apgriezto IKP uz vienu 
iedzīvotāju un relatīvo bezdarba līmeni 2015.–2019. gada periodā.

Maksimālo finanšu iemaksu 2023.–2024. gada periodam aprēķina līdz 2022. gada 
30. jūnijam pēc I pielikumā izklāstītās metodikas, kuras pamatā ir iedzīvotāju skaits, 
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apgrieztais IKP uz vienu iedzīvotāju un kumulatīvais reālā IKP zudums, kas salīdzinājumā 
ar 2019. gadu ir konstatēts 2020.–2021. gada periodā.

11. pants
Finanšu iemaksas iedalīšana

1. Periodam līdz 2022. gada 31. decembrim Komisija iedalīšanai dara pieejamu 5. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto summu, proti, 337 968 000 000 EUR. Katra 
dalībvalsts var iesniegt pieprasījumu, kas nepārsniedz tās 10. pantā minēto maksimālo 
finanšu iemaksu, lai īstenotu savus atveseļošanas un noturības plānus.

2. Attiecībā uz periodu, kas sākas pēc 2022. gada 31. decembra un beidzas 2024. gada 
31. decembrī, Komisija var rīkot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus atbilstīgi 
Eiropas pusgada grafikam, ar nosacījumu, ka finanšu resursi ir pieejami. Tālab tā 
publicē indikatīvu grafiku, kurā norādīti attiecīgajā periodā organizējamie 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, un pie katra uzaicinājuma norāda iedalīšanai 
pieejamo summu. Lai īstenotu savu atveseļošanas un noturības plānu, katra dalībvalsts 
var ierosināt saņemt ne vairāk kā maksimālo summu, kas atbilst tai iedalītajai daļai no 
iedalīšanai pieejamās summas, kā minēts I pielikumā.

12. pants
Aizdevumi

1. Līdz 2024. gada 31. decembrim pēc dalībvalsts pieprasījuma Komisija var attiecīgajai 
dalībvalstij piešķirt aizdevumveida atbalstu tās atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanai. 

2. Dalībvalsts aizdevumu var pieprasīt vai nu brīdī, kad tā iesniedz 15. pantā minēto 
atveseļošanas un noturības plānu, vai arī jebkurā citā brīdī līdz 2024. gada 
31. augustam. Ja aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, tam pievieno pārskatītu 
plānu ar papildu starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem.

3. Dalībvalsts iesniegtajā aizdevuma pieprasījumā norāda šādas ziņas: 

(a) aizdevumveida atbalsta prasīšanas iemesli, proti, palielinājušās finansiālās 
vajadzības saistībā ar papildu reformām un investīcijām; 

(b) papildu reformas un investīcijas saskaņā ar 15. pantu; 

(c) attiecīgā atveseļošanas un noturības plāna lielākas izmaksas salīdzinājumā ar 
10. pantā minēto maksimālās finanšu iemaksas summu vai ar finanšu iemaksu, 
kas atveseļošanas un noturības plānam iedalīta, pamatojoties uz 17. panta 
3. punkta b) apakšpunktu;

(ca) informācija par to, kā aizdevuma pieprasījums ir saderīgs ar dalībvalsts 
vispārējo finanšu plānošanu un stabilas fiskālās politikas vispārējo mērķi.

4. Aizdevumveida atbalsts attiecīgās dalībvalsts atveseļošanas un noturības plānam nav 
lielāks par starpību starp atveseļošanas un noturības plāna kopējām izmaksām (kas 
attiecīgā gadījumā ir pārskatītas) un 10. pantā minēto maksimālo finanšu iemaksu. 
Katrai dalībvalstij piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms nepārsniedz 6,8 % no tās 
nacionālā kopienākuma.
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5. Atkāpjoties no 4. punkta un ar nosacījumu, ka ir pieejami resursi, izņēmuma kārtā 
aizdevumveida atbalsta summu var palielināt.

6. Aizdevumveida atbalstu izmaksā pa daļām atkarībā no starpposma un galīgo 
mērķrādītāju sasniegšanas atbilstīgi 17. panta 4. punkta g) apakšpunktam.

7. Komisija lēmumu par aizdevumveida atbalsta pieprasījumu pieņem saskaņā ar 
17. pantu. Vajadzības gadījumā atveseļošanas un noturības plānu attiecīgi groza.

13. pants
Aizdevuma nolīgums

1. Pirms noslēgt aizdevuma nolīgumu ar attiecīgo dalībvalsti Komisija novērtē, vai

(a) aizdevumveida atbalsta prasīšanas un tā summas pamatojums ir uzskatāms par 
pamatotu un ticamu, ņemot vērā, kādas papildu reformas un investīcijas tiks 
realizētas; un

(b) vai papildu reformas un investīcijas atbilst 16. panta 3. punkta kritērijiem.

2. Ja aizdevuma pieprasījums atbilst 1. punktā minētajiem kritērijiem, Komisija, 
pieņēmusi 17. panta 2. punktā minēto lēmumu, noslēdz aizdevuma nolīgumu ar 
attiecīgo dalībvalsti. Aizdevuma nolīgumā papildus Finanšu regulas 220. panta 
5. punktā noteiktajiem elementiem ir vēl šādi elementi: 

(a) aizdevuma summa euro, tostarp, attiecīgā gadījumā, priekšfinansētā 
aizdevumveida atbalsta summa saskaņā ar XX. pantu;

(b) vidējais termiņš; attiecībā uz šo termiņu Finanšu regulas 220. panta 2. punktu 
nepiemēro;

(c) cenu noteikšanas formula un aizdevuma pieejamības periods;

(d) maksimālais maksājumu skaits, kā arī skaidrs un precīzs atmaksāšanas grafiks;

(e) pārējie elementi, kas vajadzīgi, lai īstenotu aizdevumveida atbalstu saistībā ar 
attiecīgajām reformām un investīciju projektiem saskaņā ar 17.panta 2. punktā 
minēto lēmumu.

3. Saskaņā ar Finanšu regulas 220. panta 5. punkta e) apakšpunktu izmaksas, kas radušās 
saistībā ar līdzekļu aizņemšanos, lai izsniegtu šajā pantā minētos aizdevumus, sedz 
labuma guvēja dalībvalsts.

4. Komisija nosaka vajadzīgo kārtību, kā tiks administrētas saskaņā ar šo pantu piešķirto 
aizdevumu aizdošanas operācijas.

5. Dalībvalsts, kas izmanto aizdevumu, kurš piešķirts saskaņā ar šo pantu, atver īpašu 
kontu saņemtā aizdevuma pārvaldībai. Tā arī pārskaita jebkura saistītā aizdevuma 
pamatsummu un procentus uz Komisijas norādītu kontu atbilstīgi kārtībai, kura 
noteikta saskaņā ar iepriekšējo punktu, divdesmit TARGET2 darba dienu laikā pirms 
attiecīgā samaksas termiņa.

13.a pants
Pārskatīšana un pārstrādāšana

1. Ne vēlāk kā līdz 2022. gada beigām Komisija iesniedz pārskatu par to, kā tiek apgūti 
šīs regulas II nodaļā minētie resursi. Attiecīgā gadījumā šim obligātajam pārskatam 
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tiek pievienots tiesību akta priekšlikums par šīs regulas grozīšanu, lai nodrošinātu, 
ka resursi tiek pilnībā izmantoti.

2. Ne vēlāk kā līdz 2024. gada beigām Komisija iesniedz pārskatu par to, kā tiek apgūti 
šīs regulas II nodaļā minētie resursi. Līdz ar šo obligāto pārskatu tiek veikti 
pasākumi, kas nepieciešami šīs regulas grozīšanai, lai nodrošinātu, ka saistību 
apropriācijas tiek pilnībā izmantotas.

III NODAĻA

Atveseļošanas un noturības plāni

14. pants
Atbalsttiesīguma kritēriji

1. Atbilstīgi 3. pantā minētajām Eiropas prioritātēm un 4. pantā izklāstītajiem mērķiem 
dalībvalstis sagatavo savus atveseļošanas un noturības plānus. Šajos plānos ir izklāstīta 
attiecīgās dalībvalsts reformu un investīciju programma nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta ietvaros, 
ir iekļauti pasākumi reformu un publisko un privāto investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot visaptverošu un saskanīgu pasākumu kopumu. Lai sagatavotu 
atveseļošanas un noturības plānus, dalībvalstis var izmantot tehniskā atbalsta 
instrumentu, ievērojot Regulu XX/YYYY [ar ko tiek izveidots tehniskā atbalsta 
instruments].
Pasākumi, kas sākti no 2020. gada 1. februāra saistībā ar Covid-19 pandēmijas 
radītajām ekonomiskajām un sociālajām sekām, turpmāk ir tiesīgi saņemt 
atveseļošanas un noturības mehānisma atbalstu ar nosacījumu, ka tiek ievērotas šīs 
regulas prasības.

2. Ar atveseļošanas un noturības plāniem sekmē 3. pantā minētās sešas Eiropas 
prioritātes, tostarp 3. pantā norādītos minimālo izdevumu līmeņus, 4. pantā 
noteiktos vispārīgos un konkrētos mērķus un ievērot 4.a pantā paredzētos 
horizontālos principus.

2.a Atbilstīgi Mehānisma darbības jomai atveseļošanas un noturības plāni palīdz 
efektīvi risināt problēmas, kas konstatētas attiecīgajos konkrētai dalībvalstij 
adresētajos ieteikumos vai citos relevantos dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija, tostarp Padomes apstiprinātajos relevantajos eurozonai 
adresētajos ieteikumos.

2.b Atveseļošanas un noturības plāni ir arī saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis iekļāvušas 
Eiropas pusgada kontekstā sagatavotajās valsts reformu programmās, nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos un to atjauninājumos saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/199917, teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās plānos, ko paredz 
Taisnīgas pārkārtošanās fonds18, Garantijas jauniešiem īstenošanas plānos un 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas 
savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību. 
18 […]
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partnerību nolīgumos un darbības programmās, ko paredz Savienības fondi, kā arī 
darbībās, kas saistītas ar Savienības tiesību aktu un politikas īstenošanu.

2.c Atveseļošanas un noturības plāni ir saderīgi ar Eiropas dzimumu līdztiesības 
stratēģiju 2020.–2025. gadam, pamatojas uz plānoto pasākumu ietekmes uz dzimumu 
novērtējumu un tajos ir izklāstītas galvenās darbības, kā kopā ar dzimumu līdztiesības 
aspekta iekļaušanas pasākumiem efektīvi risināt krīzes nelabvēlīgo ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību. Atveseļošanas un noturības plāni ir arī saderīgi ar nacionālajām 
dzimumu līdztiesības stratēģijām.

2.d Atveseļošanas un noturības plāni nekaitē vienotajam tirgum.
3. Ja dalībvalstij nepiemēro Eiropas pusgada uzraudzību un izvērtēšanu, pamatojoties uz 

Regulas (ES) 472/2013 12. pantu, vai tai piemēro pārbaudes pasākumus saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002, saistībā ar problēmām un prioritātēm, kas 
apzinātas ar minētajās regulās izklāstītajiem pasākumiem, attiecīgajai dalībvalstij 
piemēro šīs regulas noteikumus.

3.a Nacionālais atveseļošanas un noturības plāns neietekmē tiesības noslēgt vai īstenot 
koplīgumus vai kolektīvi rīkoties saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu 
un valstu un Savienības tiesību aktiem un praksi.

15. pants
Atveseļošanas un noturības plāns

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt finanšu iemaksu, kas darīta pieejama iedalīšanai 
saskaņā ar 11. panta 1. punktu, iesniedz Komisijai 14. panta 1. punktā minēto 
atveseļošanas un noturības plānu.

Pēc tam, kad Komisija ir darījusi piešķiršanai pieejamu 11. panta 2. punktā minēto 
summu, dalībvalsts attiecīgā gadījumā atjaunina un iesniedz Komisijai 1. punktā 
minēto atveseļošanas un noturības plānu, lai ņemtu vērā atjaunināto maksimālo 
finanšu iemaksu, kas aprēķināta saskaņā ar 10. panta 2. punktu.

2. Dalībvalsts atveseļošanas un noturības plānu iesniedz vienā kopīgā dokumentā kopā 
ar valsts reformu programmu, un parasti to oficiāli iesniedz ne vēlāk kā līdz 
30. aprīlim. Plāna projektu dalībvalsts var iesniegt, sākot no iepriekšējā gada 
15. oktobra, kopā ar nākamā gada budžeta projektu.

Ja dalībvalsts vēlas saņemt atbalstu no Mehānisma, tā sāk īstenot daudzlīmeņu 
dialogu, nodrošinot, ka tajā var aktīvi iesaistīties un apspriest atveseļošanas un 
noturības plānu sagatavošanu un īstenošanu vietējās un reģionālās iestādes, 
sociālie partneri, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, it sevišķi jaunatnes 
organizācijas, un citas nozīmīgas ieinteresētās personas un visa sabiedrība. Plāna 
projektu vietējo un reģionālo iestāžu, sociālo partneru, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, it sevišķi jaunatnes organizāciju, un citu nozīmīgu ieinteresēto 
personu un visas sabiedrības apspriešanai iesniedz pirms iesniegšanas Komisijai, un 
saskaņā ar partnerības principu sociālo partneru rīcībā ir vismaz 30 dienas, lai 
rakstiski uz to reaģētu.

3. Atveseļošanas un noturības plāns ir pienācīgi argumentēts un pamatots. Tajā jo īpaši 
nosaka šādus elementus:
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(a) sīkāks skaidrojums par to, kā atveseļošanas un noturības plāni un pasākumi 
palīdzēs īstenot katru no 3. pantā noteiktajam sešām Eiropas prioritātēm un 
sekmēs 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta mērķu sasniegšanu, nevis būs 
pretrunā tiem;

(ab) atbilstīgi Mehānisma darbības jomai — pamatojums, kā atveseļošanas un 
noturības plāni sekmēs tādu izaicinājumu efektīvu risināšanu, kas konstatēti 
attiecīgajai dalībvalstij adresētajos ieteikumos vai citos Eiropas pusgada 
kontekstā Komisijas oficiāli pieņemtos nozīmīgos dokumentos, tostarp 
Padomes apstiprinātajos relevantajos eurozonai adresētajos ieteikumos;

(ac) ja Komisija, veicot padziļināto pārskatu, secinājusi, ka dalībvalstī pastāv 
nelīdzsvarotība vai pārmērīga nelīdzsvarotība, skaidrojums par to, kā minētie 
plāni atbilst saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 6. pantu sniegtajiem 
ieteikumiem;

(ad)  sīkāks skaidrojums par to, kā plānā ir ievērotas minimālās iedalījuma daļas 
katrai no 3. pantā noteiktajām sešām Eiropas prioritātēm;

(ae) sīkāks skaidrojums par to, kā vismaz 40 % no atveseļošanas un noturības 
plānam pieprasītās summas tiks izmantoti klimata un bioloģiskās 
daudzveidības aspekta integrēšanai, šim nolūkam izmantojot Komisijas 
sniegto izsekošanas metodiku. Pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas 
Komisija pieņem deleģēto aktu, ar kuru nosaka attiecīgo metodiku, vajadzības 
gadījumā izmantojot ES ilgtspējas taksonomijā noteiktos kritērijus;

(af) skaidrojums par to, kā plāna pasākumi sekmēs digitālos pasākumus un vai tie 
atbilst vismaz 20 % no plānā paredzētā kopējā iedalījuma, šim nolūkam 
izmantojot ... pielikumā izklāstīto digitālās marķēšanas metodiku; metodiku 
attiecīgi izmanto pasākumiem, kurus nevar tieši attiecināt uz kādu no tabulās 
uzskaitītajām intervences jomām; atsevišķiem ieguldījumiem var palielināt 
koeficientus digitālo mērķu sasniegšanai, lai ņemtu vērā papildu reformu 
pasākumus, kas palielina to ietekmi uz digitālajiem mērķiem;

(ag) skaidrojums par to, kā tiks nodrošināts, ka minētie pasākumi nav pretrunā 
Savienības stratēģiskajām un ekonomiskajām interesēm, neaizstāj valstu 
budžeta izdevumus un atbilst papildināmības principam un principam 
“nenodarīt būtisku kaitējumu”, kā to paredz 4.a pants;

(ah) pamatojums, kā atveseļošanas un noturības plāni ir saderīgi ar 2020.–
2025. gadam paredzētās Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģijas principiem, 
nacionālo dzimumu līdztiesības stratēģiju un ietekmes uz dzimumu līdztiesību 
novērtējumu, un skaidrojums, kā plānā iekļautie pasākumi sekmēs dzimumu 
līdztiesības veicināšanu, dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu un 
dzimumu diskriminācijas izskaušanu vai ar to saistīto problēmu risināšanu;

▌

(d) iecerētie skaidrie starpposma un galīgie mērķrādītāji un provizorisks laika 
grafiks, kā tiks īstenotas reformas ne ilgāk kā četru gadu periodā un realizētas 
investīcijas ne ilgāk kā septiņu gadu periodā;

(da) paskaidrojums, kā atveseļošanas un noturības plāni veido visaptverošu 
reformu un investīciju pasākumu kopumu un kā tie ir saskanīgi, un kādas ir 
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paredzamās sinerģijas ar 14. panta 2.b punktā noteiktajiem plāniem, 
stratēģijām un programmām;

(e) paredzamie publisko un privāto investīciju projekti un attiecīgais investīciju 
periods, un attiecīgā gadījumā atsauces uz privāto partneru iesaistīšanos;

(ea) ja uz atveseļošanas un noturības plānā paredzētajiem pasākumiem neattiecas  
atbrīvojums no pienākuma paziņot par LESD 108. panta 3. punktā minēto 
valsts atbalstu saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/201419, Komisija 
prioritāri analizē attiecīgo atveseļošanas un noturības plānu, lai nodrošinātu 
tā atbilstību valsts atbalsta un konkurences noteikumiem;

(f) iesniegtajā atveseļošanas un noturības plānā iekļauto reformu un investīciju 
aplēstās kopējās izmaksas (apzīmē arī kā “atveseļošanas un noturības plāna 
aplēstās kopējās izmaksas”), kā arī neatkarīgas publiskas struktūras validēts 
skaidrs pamatojums un skaidrojums par to, kā šīs izmaksas samērojamas ar 
paredzamo ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību atbilstīgi izmaksu 
efektivitātes principam;

(g) attiecīgā gadījumā informācija par pašreizējo vai plānoto Savienības 
finansējumu un tā saikni ar iepriekšējām vai plānotām reformām strukturālo 
reformu atbalsta programmas vai Tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros;

(h) papildu pasākumi, kas varētu būt vajadzīgi, tostarp visu politikas darbību 
grafiks;

(i) kopsavilkums par 2. punkta otrajā daļā minēto daudzlīmeņu dialogu, 
skaidrojums, kā ir ņemts vērā ieinteresēto personu ieguldījums (pēc 
ieinteresēto personu pieprasījuma viņu atzinumus pievieno dalībvalstu 
iesniegtajiem atveseļošanas un noturības plāniem), kā arī sīkāka informācija, 
tostarp attiecīgie starpposma un galīgie mērķrādītāji, par plānotajām 
apspriešanām un dialogiem saistībā ar atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanu;

(j) kārtība, kā attiecīgā dalībvalsts efektīvi uzraudzīs un īstenos atveseļošanas un 
noturības plānu, tostarp ierosinātos skaidros kvalitatīvos un kvantitatīvos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus un saistītos rādītājus, un informācija par 
to, kā plāns uzlabo valsts rezultātus sociālo rezultātu pārskatā un 
makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras rezultātu 
pārskatā;

(k) attiecīgā gadījumā — aizdevumveida atbalsta pieprasījums un papildu 
starpposma mērķrādītāji, kas minēti 12. panta 2. un 3. punktā, un to elementi; un

(ka) skaidrojums par dalībvalsts plāniem, sistēmām un konkrētiem pasākumiem, 
ar kuriem novērš, atklāj un izlabo interešu konfliktus, korupciju un krāpšanu 
saistībā ar Mehānisma līdzekļu izmantošanu, tostarp tiem, kas paredzēti 
dubultā finansējuma novēršanai no citām Savienības programmām, zaudēto, 
kļūdaini izmaksāto vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanai un attiecīgā 
gadījumā — sodu piemērošanai;

19 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.).
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(kb) kārtība, ko dalībvalstis paredzējušas, lai nodrošinātu, ka palīdzību saņemošie 
uzņēmumi nav iesaistīti nodokļu režīmos, par kuriem saskaņā ar Direktīvu 
(ES) 2018/822 jāziņo saistībā ar pārrobežu shēmām;

(l) jebkura cita relevanta informācija.

4. Atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanas gaitā dalībvalstis var prasīt Komisijai 
organizēt labas prakses apmaiņu, lai prasošās dalībvalstis varētu izmantot citu 
dalībvalstu gūto pieredzi. Dalībvalstis var arī visu gadu jebkurā laikā prasīt tehnisko 
atbalstu no tehniskā atbalsta instrumenta saskaņā ar attiecīgo regulu. Tehniskais 
atbalsts pilnībā atbilst valsts noteikumiem un praksei attiecībā uz darba koplīguma 
slēgšanas sarunām. Tehniskā atbalsta darbības nedrīkst kaitēt sociālo partneru lomai 
vai apdraudēt darba koplīguma slēgšanas sarunu autonomiju.

4.a Lai būtu garantēta lielāka pārredzamība un pārskatatbildība, par atveseļošanas un 
noturības plānu atbildīgie dalībvalstu pārstāvji un attiecīgā gadījumā arī 
neatkarīgās fiskālās iestādes pēc uzaicinājuma ierodas uz Eiropas Parlamenta 
kompetento komiteju sanāksmēm, lai iepazīstinātu ar atveseļošanas un noturības 
plānu. Komisija nodrošina, ka visa relevantā informācija vienlaikus un ar 
vienādiem nosacījumiem ir pieejama Eiropas Parlamentam un Padomei.

16. pants

Komisijas novērtējums

1. Komisija atveseļošanas un noturības plānu un attiecīgā gadījumā tā atjauninājumu, 
ko dalībvalsts iesniedz saskaņā ar 15. panta 1. punktu, novērtē ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti. Komisija var paust savus apsvērumus vai pieprasīt papildu 
informāciju. Attiecīgā dalībvalsts sniedz pieprasīto papildu informāciju un vajadzības 
gadījumā var pārskatīt savu plānu pirms vai pēc tā oficiālās iesniegšanas. Attiecīgā 
dalībvalsts un Komisija var vienoties vajadzības gadījumā pagarināt 17. panta 
1. punktā noteikto termiņu par pieņemamu laikposmu.

1.a Komisija izvērtējumā ņem vērā sinerģiju, kas veidojas starp dažādu dalībvalstu 
atveseļošanas un noturības plāniem, un komplementaritāti starp šiem plāniem un 
citiem investīciju plāniem valsts līmenī.

2. Novērtējot atveseļošanas un noturības plānu un nosakot attiecīgajai dalībvalstij 
iedalāmo summu, Komisija ņem vērā analītisko informāciju par attiecīgo dalībvalsti, 
kas pieejama Eiropas pusgada kontekstā, attiecīgās dalībvalsts iesniegto pamatojumu 
un elementus, kas minēti 15. panta 3. punktā, un visu pārējo relevanto informāciju, jo 
īpaši to, kas atrodama attiecīgās dalībvalsts valsts reformu programmā un nacionālajā 
enerģētikas un klimata plānā, teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās plānos, ko paredz 
Taisnīgas pārkārtošanās fonds, Garantijas jauniešiem īstenošanas plānos, kā arī — 
ja tas ir relevanti — informāciju par tehnisko atbalstu, kas saņemts ar tehniskā atbalsta 
instrumenta starpniecību.

Tā ņem vērā arī informāciju, kas iekļauta gada ziņojumā par tiesiskumu, Eiropas 
Savienības rezultātu apkopojumā tiesiskuma jomā, mikroekonomikas 
nelīdzsvarotības novēršanas rezultātu pārskatā un sociālo rezultātu pārskatā. 
Komisija pieprasa arī neatkarīga eksperta veiktu novērtējumu par plāna ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību vai arī pati veic šādu novērtējumu.
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Attiecīgā gadījumā Komisija apspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām personām 
no visas Savienības, lai apkopotu viedokļus par dalībvalstu iesniegto atveseļošanas 
un noturības plānu līdzpārvaldību, konsekvenci un efektivitāti.

3. Komisija novērtē atveseļošanas un noturības plāna efektivitāti, lietderību, 
relevantumu un saskanīgumu un ▌šajā nolūkā ņem vērā šādus elementus:
Komisija novērtē, vai visi atveseļošanas un noturības plāni atbilst šādām prasībām:

(a) vai plānā vismaz 40 % līdzekļu paredzēti klimata un bioloģiskās daudzveidības 
aspekta integrēšanai un vai ir pareizi piemērota 15. panta 3. punkta 
ae) apakšpunktā minētā izsekošanas metodika;

(b) vai plānā vismaz 20 % līdzekļu paredzēti digitālajiem pasākumiem un vai ir 
pareizi piemērota 15. panta 3. punkta af) apakšpunktā minētā izsekošanas 
metodika;

(c) vai minētie pasākumi nav pretrunā Savienības stratēģiskajām un 
ekonomiskajām interesēm, neaizstāj valstu budžeta kārtējos izdevumus un vai 
tiek ievērots papildināmības princips un princips “nenodarīt būtisku 
kaitējumu” saskaņā ar 4.a pantu; 

(d) vai plānā ir ievērotas minimālās piešķīruma daļas katrai no 3. pantā 
noteiktajām sešām Eiropas prioritātēm; 

(e) vai kārtība, ko dalībvalstis paredzējušas, lai nodrošinātu, ka palīdzību 
saņemošie uzņēmumi nav iesaistīti nodokļu režīmos, par kuriem saskaņā ar 
Direktīvu (ES) 2018/822 jāziņo saistībā ar pārrobežu shēmām;

▌

Efektivitāte:
(f) vai atveseļošanas un noturības plāns palīdz īstenot katru no 3. pantā 

noteiktajam sešām Eiropas prioritātēm un sekmē 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta mērķus, nevis ir pretrunā tiem;

(g) vai ir noticis 15. panta 2. punkta otrajā daļā minētais daudzlīmeņu dialogs un 
vai attiecīgajām ieinteresētajām personām ir dotas reālas iespējas piedalīties 
atveseļošanas un noturības plāna sagatavošanā un īstenošanā;

(h) vai ir gaidāms, ka attiecīgo dalībvalstu ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu uzraudzību un īstenošanu, tostarp 
attiecībā uz ierosinātajiem skaidrajiem kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem un saistītajiem rādītājiem, un vai 
plāns uzlabos valsts rezultātus sociālo rezultātu pārskatā un 
makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras rezultātu 
pārskatā;

(i) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un noturības plānam būs ilgstoša ietekme uz 
attiecīgo dalībvalsti;

(j) vai atveseļošanas un noturības plānā ir paredzētas investīcijas pārrobežu vai 
Eiropas mēroga projektos, kas attiecīgā gadījumā rada Eiropas pievienoto 
vērtību, ņemot vērā ierobežojumus, kas izriet no dalībvalstu ģeogrāfiskās 
atrašanās vietas;
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Lietderīgums:
(k) vai dalībvalsts sniegtais pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un noturības 

plāna aplēsto kopējo izmaksu summu ir pamatots un ticams, un samērīgs ar 
paredzamo sociālo un ekonomisko ietekmi ▌atbilstīgi izmaksu efektivitātes 
principam;

(l) vai gaidāms, ka dalībvalstu ierosinātā kārtība novērsīs, atklās un izlabos 
interešu konfliktus, korupciju un krāpšanu saistībā ar Mehānisma līdzekļu 
izmantošanu, tostarp novērsīs dubultu finansēšanu no citām Savienības 
programmām;

Relevantums:
(m) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas atbilstīgi Mehānisma darbības jomai efektīvi 

palīdzēs risināt problēmas, kas konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 
adresētajā ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, ko Eiropas pusgada 
ietvaros oficiāli pieņēmusi Komisija, tostarp Padomes apstiprinātajos 
relevantajos eurozonai adresētajos ieteikumos;

(n) ja Komisija, veicot padziļināto pārskatu, secinājusi, ka dalībvalstī pastāv 
nelīdzsvarotība vai pārmērīga nelīdzsvarotība, skaidrojums par to, vai plāns 
atbilst saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 6. pantu sniegtajiem 
ieteikumiem;

(o) vai plānā norādīta 15. pantā minētā precīzā informācija;

Saskanība:
(p) vai plāns veido visaptverošu reformu un investīciju pasākumu kopumu un vai 

šī kārtība nodrošina 14. panta 2.b punktā minēto saskanību un sinerģijas;
(q) vai plāns ir saderīgs ar 2020.–2025. gadam paredzētās Eiropas dzimumu 

līdztiesības stratēģijas principiem, nacionālo dzimumu līdztiesības stratēģiju, 
vai ir veikts novērtējums par ietekmi uz dzimumu līdztiesību un vai ir gaidāms, 
ka plānā iekļautie pasākumi sekmēs dzimumu līdztiesības veicināšanu, 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu un dzimumu diskriminācijas 
izskaušanu vai ar to saistīto problēmu risināšanu.

Šos novērtēšanas kritērijus piemēro saskaņā ar II pielikumu.
4. Ja dalībvalsts ir pieprasījusi 12. pantā minēto aizdevumveida atbalstu, Komisija 

novērtē, vai aizdevumveida atbalsta pieprasījums atbilst 13. panta 1. punktā 
izklāstītajiem kritērijiem, jo īpaši, vai papildu reformas un investīcijas, ko skar 
aizdevuma pieprasījums, atbilst 3. punktā minētajiem novērtēšanas kritērijiem.

4.a Ja Komisijas novērtējums par dalībvalsts atveseļošanas un noturības plānu ir 
negatīvs, tā 17. panta 1. punktā noteiktajā termiņā paziņo pienācīgi pamatotu 
novērtējumu.

5. Lai novērtētu dalībvalstu iesniegtos atveseļošanas un noturības plānus, Komisija var 
izmantot ekspertu palīdzību, cita starpā arī to ekspertu palīdzību, kurus izraudzījies 
Eiropas Parlaments.
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17. pants
Komisijas lēmums

1. Komisija ar deleģēto aktu 25.a panta noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu divu mēnešu 
laikā no brīža, kad dalībvalsts oficiāli iesniegusi atveseļošanas un noturības plānu. Ja 
Komisijas novērtējums par dalībvalsts iesniegto atveseļošanas un noturības plānu ir 
pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas nepieciešami, lai izmaksātu 
daļu no finanšu iemaksas, kura ir iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

2. Ja dalībvalsts ir pieprasījusi aizdevumveida atbalstu, šajā lēmumā nosaka arī 
aizdevumveida atbalsta summu, kas minēta 12. panta 4. un 5. punktā, un dalībvalstij 
īstenojamās papildu reformas un investīcijas, ko skar aizdevuma pieprasījums, tostarp 
papildu starpposma un galīgos mērķrādītājus. 

3. Finanšu iemaksas summu atveseļošanas un noturības plāniem, kuri atbilst 16. panta 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem ▌, nosaka šādi:

(a) ja atveseļošanas un noturības plāns apmierinoši atbilst 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem un atveseļošanas un noturības plāna aplēsto kopējo 
izmaksu summa ir vienāda ar vai lielāka par 10. pantā minēto attiecīgajai 
dalībvalstij domāto maksimālo finanšu iemaksu, tad attiecīgajai dalībvalstij 
iedalāmā maksimālā finanšu iemaksa ir vienāda ar 10. pantā minētās maksimālās 
finanšu iemaksas summu;

(b) ja atveseļošanas un noturības plāns apmierinoši atbilst 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem un atveseļošanas un noturības plāna aplēsto kopējo 
izmaksu summa ir mazāka par 10. pantā minēto attiecīgajai dalībvalstij domāto 
maksimālo finanšu iemaksu, tad dalībvalstij iedalāmā maksimālā finanšu 
iemaksa ir vienāda ar atveseļošanas un noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām;

(ba) ja atveseļošanas un noturības plāns apmierinoši atbilst 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem un tas saņem katru B novērtējumu par vairāk nekā 
diviem B novērtējumiem attiecībā uz 16. panta 3. punkta h), i), l), m) un 
p) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, tad finanšu piešķīrumu samazina par 
2 % par katru kritēriju, kopējam samazinājumam nepārsniedzot 6 % no kopējā 
finanšu iedalījuma;

(c) ja atveseļošanas un noturības plāns nav apmierinoši atbilstīgs 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, attiecīgajai dalībvalstij finanšu iemaksu neiedala. 
Attiecīgā dalībvalsts var lūgt tehnisko atbalstu, kas tiek nodrošināts ar 
tehniskā atbalsta instrumentu, lai tā savu priekšlikumu varētu labāk sagatavot 
turpmākajos posmos.

4. Šā panta 1. punktā minētajā lēmumā arī nosaka:

(a) finanšu iemaksu, kas izmaksājama tikai vairākos maksājumos, tiklīdz dalībvalsts 
ir apmierinoši izpildījusi visus starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas noteikti 
attiecībā uz atveseļošanas un noturības plāna īstenošanu;

(aa) finanšu iemaksu un attiecīgā gadījumā atbalsta aizdevuma summu, kas 
izmaksājamas priekšfinansējuma veidā saskaņā ar 11.a pantu pēc atveseļošanas 
un noturības plāna apstiprināšanas;
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(b) reformu un investīciju projektu aprakstu un atveseļošanas un noturības plāna 
aplēsto kopējo izmaksu summu; 

(c) atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas periodu, proti: 

(1) attiecībā uz investīciju projekta pabeigšanu investīciju periods, līdz kuram 
jāīsteno investīciju projekts, izbeidzas ne vēlāk kā septiņus gadus pēc 
lēmuma pieņemšanas,

(2) attiecībā uz reformu pabeigšanu periods, līdz kuram reformām jābūt 
īstenotām, izbeidzas ne vēlāk kā četrus gadus pēc lēmuma pieņemšanas;

(d) atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtību un grafiku, 
tostarp ierosinātos skaidros kvalitatīvos un kvantitatīvos starpposma un 
galīgos mērķrādītājus, tostarp, attiecīgā gadījumā, relevantos pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību -19. pantam;

(e) relevantos rādītājus, kas attiecas uz iecerēto starpposma un galīgo mērķrādītāju 
izpildīšanu, tostarp metodiku, ar ko novērtēt atbilstību klimata un vides 
izdevumu mērķrādītājiem, kas minēti 15. pantā; un

(f) kārtību, kā Komisija nodrošina pilnīgu piekļuvi lēmumu pamatojošajiem 
relevantajiem datiem un ziņojumiem;

(g) attiecīgā gadījumā — pa daļām izmaksājamā aizdevuma summu un papildu 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas saistīti ar aizdevumveida atbalsta 
izmaksu.

5. Ja Komisijas novērtējums par dalībvalsts atveseļošanas un noturības plānu ir negatīvs, 
tā pienācīgi pamatotu novērtējumu paziņo divu mēnešu laikā pēc tam, kad dalībvalsts 
ir iesniegusi priekšlikumu. Attiecīgajā paziņojumā ir arī ieteikums dalībvalstij 
izmantot tehniskā atbalsta instrumentu, ievērojot Regulu XX/YYYY [ar ko tiek 
izveidots tehniskā atbalsta instruments], lai atveseļošanas un noturības plānu 
grozītu vai to aizstātu ar citu saskaņā ar šīs regulas 18. pantu. Komisija pēc Eiropas 
Parlamenta uzaicinājuma ierodas uz kompetento komiteju sanāksmēm, lai 
paskaidrotu, kādēļ atveseļošanas un noturības plāns ir novērtēts negatīvi. Komisija 
nodrošina, lai visa attiecīgā informācija vienlaikus un ar vienādiem nosacījumiem 
būtu pieejama Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. Pēc tam, kad pieņemts šā panta 1. punktā minētais lēmums, attiecīgā dalībvalsts un 
Komisija vienojas par operacionālo kārtību, kurā iztirzā šā panta 4. punkta d) 
apakšpunktā minēto īstenošanas kārtību un grafiku, e) apakšpunktā minētos relevantos 
rādītājus, kas attiecas uz iecerēto starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildīšanu, 
f) apakšpunktā minēto kārtību, kā Komisija nodrošina piekļuvi lēmumu 
pamatojošajiem datiem, un — attiecīgā gadījumā — g) apakšpunktā minētos papildu 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas saistīti ar aizdevumveida atbalsta izmaksu. 
Komisija nodrošina, ka pieņemtais plāns un visa relevantā informācija, tostarp 
6. punktā minētais darbības nolīgums, vienlaikus un ar vienādiem nosacījumiem ir 
pieejami Eiropas Parlamentam un Padomei tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas un 
publicēšanas Komisijas tīmekļa vietnē. Komisija, pieņemot šā panta 1. punktā 
minēto deleģēto aktu, nosaka operacionālo kārtību, lai veicinātu dalībvalstu 
iesniegto atveseļošanas un noturības plānu saskanību un salīdzināmību un 
nodrošinātu standartizētus datus atveseļošanas un noturības rezultātu pārskatam, 
kas minēts 21.a pantā.
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7. Šā panta 1. un 2. punktā minētos deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 25.a pantu ▌.

18. pants

Dalībvalsts atveseļošanas un noturības plāna grozīšana

1. Ja objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams pilnībā vai daļēji īstenot dalībvalsts 
atveseļošanas un noturības plānu, tai skaitā sasniegt starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, vai ja attiecīgā dalībvalsts ir paredzējusi būtiskus papildu investīciju 
un reformu pasākumus, ar kuriem ir tiesības pretendēt uz atbalstu saskaņā ar šo 
regulu, vai ja attiecīgā dalībvalsts plāno būtiski uzlabot saskaņā ar 16. un 17. pantu 
veiktā novērtējuma rezultātu, attiecīgā dalībvalsts var iesniegt Komisijai pamatotu 
lūgumu grozīt vai aizstāt 17. panta 1. un 2. punktā minētos lēmumus. Šajā nolūkā 
dalībvalsts var ierosināt grozītu vai jaunu atveseļošanas un noturības plānu. 
Dalībvalsts visu gadu jebkurā laikā var lūgt palīdzību, kas tiek sniegta no tehniskā 
atbalsta instrumenta, ievērojot Regulu XX/YYYY [ar ko tiek izveidots tehniskā 
atbalsta instruments], lai atveseļošanas un noturības plānu grozītu vai to aizstātu ar 
citu.

2. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās dalībvalsts sniegtie iemesli attaisno attiecīgā 
atveseļošanas un noturības plāna grozīšanu, Komisija novērtē jauno plānu saskaņā ar 
16. panta noteikumiem un saskaņā ar 17. pantu pieņem jaunu lēmumu divu mēnešu 
laikā kopš oficiālās pieprasījuma iesniegšanas.

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas un 
noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā noraida pieprasījumu divu mēnešu laikā kopš 
tā oficiālās iesniegšanas, pirms tam devusi attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no Komisijas secinājumu paziņošanas. Komisija 
pēc Eiropas Parlamenta uzaicinājuma ierodas uz kompetento komiteju sanāksmēm, 
lai paskaidrotu, kādēļ atveseļošanas un noturības plāns ir novērtēts negatīvi.

3.a Dalībvalstis attiecīgā gadījumā atjaunina atveseļošanas un noturības plānus 
atbilstoši atjauninātajam 2030. gada mērķrādītājam klimata jomā, kas paredzēts 
regulā, ar ko izveido satvaru klimatneitralitātes sasniegšanai un groza Regulu (ES) 
2018/1999 (Eiropas Klimata akts), sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas publicēšanas 
Oficiālajā Vēstnesī. Komisija novērtē atjauninātos atveseļošanas un noturības 
plānus saskaņā ar 16. pantā noteiktajām prasībām un divu mēnešu laikā pēc 
pieprasījuma oficiālas iesniegšanas pieņem jaunu lēmumu saskaņā ar 17. pantu.

IV NODAĻA

Finansiālie noteikumi

-19. pants
Savienības finanšu interešu aizsardzība

1. Dalībvalstis, īstenojot Mehānismu, kā atbalsta saņēmējas vai līdzekļu aizņēmējas 
saskaņā ar Mehānismu, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
Savienības finanšu interešu aizsardzību un jo īpaši lai nodrošinātu, ka ikviens 
atveseļošanas un noturības plāna reformu un investīciju projektu īstenošanas 
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pasākums atbilst piemērojamajiem Savienības un valsts tiesību aktiem.

2. Nolīgumos, kas minēti 13. panta 2. punktā un 19. panta 1. punktā, paredz 
dalībvalstu pienākumus:

(a) regulāri pārbaudīt, vai sniegtais finansējums ir pareizi izmantots saskaņā ar 
visiem piemērojamajiem noteikumiem un vai visi atveseļošanas un noturības 
plāna reformu un investīciju projektu īstenošanas pasākumi ir pareizi īstenoti 
saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem, cita starpā Savienības un 
valsts tiesību aktiem;

(b) veikt piemērotus pasākumus, lai novērstu, atklātu un labotu krāpšanu, 
korupciju un interešu konfliktus, kas definēti Finanšu regulas 61. panta 2. un 
3. punktā un kas ietekmē Savienības finanšu intereses, un sākt tiesvedību, lai 
atgūtu piesavinātos līdzekļus, tostarp saistībā ar jebkādiem pasākumiem 
reformu un investīciju projektu īstenošanai saskaņā ar atveseļošanas un 
noturības plānu;

(c) maksājuma pieprasījumam pievienot:

i) pārvaldības deklarāciju par to, ka līdzekļi ir izmantoti paredzētajam mērķim, 
ka kopā ar izmaksas pieprasījumu iesniegtā informācija ir pilnīga, precīza un 
ticama un ka ieviestās kontroles sistēmas sniedz vajadzīgās garantijas, ka 
līdzekļi tikuši pārvaldīti saskaņā ar visiem piemērojamiem noteikumiem, īpaši 
noteikumiem par izvairīšanos no interešu konflikta, krāpšanas novēršanu, 
korupciju un dubultu finansēšanu saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības 
principu; un 

ii) detalizētu pārskatu par revīzijām, pienācīgu pamatojumu izmaksu aplēsēm, ko 
apstiprina neatkarīga publiska struktūra, ietekmes novērtējumus, finanšu 
pārskatus un citu būtisku informāciju, kā arī informāciju par veiktajām 
kontrolēm, jo īpaši attiecībā uz investīciju projektiem, tostarp par 
konstatētajiem trūkumiem un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem;

(d) lai veiktu revīziju un kontroli attiecībā uz līdzekļu izmantošanu saistībā ar 
pasākumiem reformu un investīciju projektu īstenošanai saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu, elektroniskā formātā vienotā datubāzē, kas, 
neradot lieku administratīvo slogu, nodrošina salīdzināmu piekļuves līmeni 
Savienības izmeklēšanas un revīzijas struktūrām, vākt šādas datu kategorijas:

i) līdzekļu galasaņēmēja nosaukums;

ii) darbuzņēmēja un apakšuzņēmēja nosaukums, ja līdzekļu galasaņēmējs ir 
līgumslēdzēja iestāde saskaņā ar Savienības vai valsts noteikumiem par 
publisko iepirkumu;

iii) līdzekļu saņēmēja vai līgumslēdzēja faktiskā(-o) īpašnieka(-u) vārds(-i), 
uzvārds(-i) un dzimšanas datums, kā noteikts 3. panta 6. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/84920;

20 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai 
nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, 
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iv) saraksts ar visiem pasākumiem reformu un investīciju projektu īstenošanai 
saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu un publiskā finansējuma 
kopsumma, norādot to līdzekļu summu, kas izmaksāti no Mehānisma un no 
citiem Savienības fondiem;

(e) nepārprotami pilnvarot Komisiju, OLAF, EPPO un Revīzijas palātu izmantot 
savas tiesības, kā paredzēts Finanšu regulas 129. panta 1. punktā, un noteikt 
līdzīgus pienākumus visiem tādu līdzekļu galasaņēmējiem, kas izmaksāti 
atveseļošanas un noturības plānā iekļauto reformu un investīciju projektu 
īstenošanas pasākumiem, vai visām citām personām vai vienībām, kas 
iesaistītas to īstenošanā;

(f) veikt uzskaiti saskaņā ar Finanšu regulas 132. pantu;

(fa) veikt uzskaiti saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu. Tādējādi dokumentus, 
kas attiecas uz budžeta izpildi, glabā vismaz piecus gadus no dienas, kad 
Eiropas Parlaments sniedz budžeta izpildes apstiprinājumu. Dokumentus, 
kuri attiecas uz darbībām, jebkurā gadījumā uzglabā līdz nākamā gada 
beigām pēc tā gada, kurā darbības galīgi pabeigtas. Tiesvedības gadījumā 
termiņu atliek līdz brīdim, kad ir beigusies pēdējā pārsūdzības iespēja tiesā.

(g) apliecinošajos dokumentos iekļautos personas datus, kur vien iespējams, 
svītro, ja tie nav vajadzīgi budžeta izpildes apstiprināšanas, kontroles un 
revīzijas mērķiem. Satiksmes datu saglabāšanai piemēro Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) 2018/172521.

3. Dalībvalstis ir īstenošanas partneri, un tās nodrošina izsekojamību, vāc un uzglabā 
informāciju par to projektu finansējuma saņēmējiem, uz kuriem attiecas 
Mehānisms.

Komisija joprojām ir atbildīga budžeta lēmējinstitūcijai ikgadējās budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūras kontekstā un informāciju par Mehānismu iesniedz 
atsevišķā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, kas ir atsevišķā nodaļā 
Komisijas budžeta izpildes apstiprināšanas novērtējuma ziņojumā saskaņā ar LESD 
318. pantu.

4. Uz mehānisma ietvaros izmaksātajiem Savienības līdzekļiem attiecas Eiropas 
Revīzijas palātas ārējā revīzija saskaņā ar LESD 287. pantu.

5. Dalībvalstis nepārprotami pilnvaro Komisiju, OLAF, EPPO un Revīzijas palātu 
izmantot savas tiesības saskaņā ar šo regulu, kā paredzēts Finanšu regulas 
129. panta 1. punktā.

Saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Regulā (ES, Euratom) 
Nr. 883/2013 un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96, OLAF var veikt 
administratīvas izmeklēšanas, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai 
noskaidrotu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kas 

un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).
21 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās 
un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV 
L 295, 21.11.2018., 39. lpp.),
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skar Savienības finanšu intereses, saistībā ar atbalstu šī Mehānisma ietvaros.

Komisija ievieš efektīvus un samērīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus, ņemot 
vērā apzinātos riskus. Šajā nolūkā Komisija izstrādā vai pielāgo esošās IT sistēmas, 
lai izveidotu digitālu rezultātu ziņošanas sistēmu, kas ļauj uzraudzīt, atklāt un 
paziņot pārkāpumus un krāpšanu.

6. Šīs regulas 13. panta 2. punktā un 19. panta 1. punktā minētajos nolīgumos paredz 
arī Komisijas tiesības proporcionāli samazināt Mehānisma ietvaros sniegto atbalstu 
un atgūt visas Savienības budžetā maksājamās summas, vai pieprasīt aizdevuma 
pirmstermiņa atmaksu krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta gadījumos, kas 
ietekmē Savienības finanšu intereses, vai gadījumos, kad netiek pildītas saistības, 
kas izriet no minētajiem nolīgumiem.

Pieņemot lēmumu par atgūstamo summu, summas samazinājumu vai pirms termiņa 
atmaksājamo summu, Komisija ievēro proporcionalitātes principu un ņem vērā to, 
cik nopietna ir krāpšana, korupcija vai interešu konflikts, kas skar Savienības 
finanšu intereses, vai pienākumu neizpilde. Dalībvalstij tiek dota iespēja iesniegt 
savus apsvērumus, pirms tiek veikts samazinājums vai pieprasīta pirmstermiņa 
atmaksa.

19. pants
Finanšu iemaksas iedalīšana

1. Šīs regulas 17. panta 1. punktā minētais ▌lēmums rada atsevišķas juridiskas saistības 
Finanšu regulas nozīmē, kuras var balstīties uz vispārējām saistībām. Attiecīgā 
gadījumā budžeta saistības var sadalīt pa vairākiem gadiem sadalītos gada 
maksājumos.

1.a Budžeta saistības var būt balstītas uz vispārējām saistībām, un vajadzības gadījumā 
tās var sadalīt gada maksājumos, kas sadalīti pa vairākiem gadiem.

19.a pants
Noteikumi par finanšu iemaksu izmaksu, apturēšanu un atcelšanu

2. Finanšu iemaksu izmaksu attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu veic atbilstīgi 
budžeta apropriācijām un atkarībā no pieejamā finansējuma. Šajā pantā minētos 
lēmumus ▌pieņem saskaņā ar ▌25.a pantu.

2.a Ja Komisija pieņem šīs regulas 19. panta 1. punktā minētās juridiskās saistības un 
ja dalībvalsts to pieprasa, kad iesniedz savu atveseļošanas un noturības plānu, 
Komisija 2021. gadā veic priekšfinansējuma maksājumu, kura apmērs ir līdz 20 % 
no juridiskajām saistībām, neatmaksājama atbalsta veidā un attiecīgā gadījumā līdz 
20 % no aizdevumveida atbalsta — aizdevuma veidā, kā izklāstīts šīs regulas 
19. pantā. Atkāpjoties no Finanšu regulas 116. panta 1. punkta, Komisija veic 
attiecīgo maksājumu 2 mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi šīs regulas 
19. pantā minētās juridiskās saistības.

Šā panta 2.a punktā minētā priekšfinansējuma gadījumā finanšu iemaksas un 
attiecīgā gadījumā — izmaksājamo aizdevumveida atbalstu, kā minēts 17. panta 
4. punkta a) apakšpunktā, proporcionāli pielāgo.
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Ja finanšu iemaksas priekšfinansējuma summa neatmaksājama atbalsta veidā, kas 
2021. gadā izmaksāta saskaņā ar 1. punktu, pārsniedz 20 % no maksimālās finanšu 
iemaksas, kas aprēķināta saskaņā ar 10. panta 2. punktu līdz 2022. gada 
30. jūnijam, nākamo izmaksu, kas atļauta saskaņā ar 19.a panta 3. punktu, un, ja 
vajadzīgs, turpmākos maksājumus samazina, līdz pārsnieguma summa tiek 
kompensēta. Ja atlikušās izmaksas nav pietiekamas, pārsnieguma summu atmaksā.

2.b Šīs regulas 13. panta 2. punktā un 19. panta 1. punktā minētajos nolīgumos un 
lēmumos paredz arī Komisijas tiesības proporcionāli samazināt no Mehānisma 
sniegto atbalstu un atgūt visas Savienības budžetā maksājamās summas vai pieprasīt 
aizdevuma atmaksu pirms termiņa krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta 
gadījumos, kuri ietekmē Savienības finanšu intereses un kuros dalībvalsts nav 
veikusi korektīvus pasākumus, vai gadījumos, kad tiek nopietni pārkāpti pienākumi, 
kas izriet no minētajiem nolīgumiem un lēmumiem.
Lemjot par atgūstamo summu, samazinājumu vai pirms termiņa atmaksājamo 
summu, Komisija ievēro proporcionalitātes principu un ņem vērā to, cik nopietns ir 
krāpšanas, korupcijas un interešu konflikts, kas ietekmē Savienības finanšu 
intereses, vai cik nopietni netiek pildīti pienākumi. Dalībvalstij tiek dota iespēja 
iesniegt savus apsvērumus, pirms tiek veikts samazinājums vai pieprasīta 
pirmstermiņa atmaksa.

3. Ņemot vērā priekšfinansējumu saskaņā ar 19. panta 2.a punktu un izpildījusi 
attiecīgos apstiprinātos starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas norādīti ar Komisijas 
deleģēto aktu apstiprinātajā atveseļošanas un noturības plānā, attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas daļas pieprasījumu, kas 
attiecas uz starpposma un galīgo mērķrādītāju īstenošanu, un — attiecīgā 
gadījumā — aizdevuma daļas izmaksas pieprasījumu. Dalībvalstis šādus izmaksas 
pieprasījumus attiecīgā gadījumā iesniedz Komisijai reizi divos gados. Komisija divu 
mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai ir apmierinoši izpildīti 
attiecīgie starpposma un galīgie mērķrādītāji, kas izklāstīti 17. panta 1. punktā 
minētajā lēmumā. Novērtējuma vajadzībām ņem vērā 17. panta 6. punktā minēto 
operacionālo kārtību. Līdzekļu izmaksa atbilst saskaņoto starpposma un galīgo 
mērķrādītāju īstenošanas līmenim. Komisijai var palīdzēt eksperti, tostarp eksperti, 
kurus izraudzījies Eiropas Parlaments.

Ja Komisijas sniegtais novērtējums ir pozitīvs, tā pieņem lēmumu, ar ko atļauj 
izmaksāt finanšu iemaksu saskaņā ar Finanšu regulu. Katrs lēmums par maksājuma 
veikšanu būtu jāpieņem tikai tad, ja ir īstenoti attiecīgie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, kas liecina par izmērāmu progresu.

4. Ja Komisija, veicot 3. punktā minēto novērtējumu, ir konstatējusi, ka 17. panta 
1. punktā minētajā lēmumā noteiktie starpposma un galīgie mērķrādītāji nav 
apmierinoši izpildīti, tā aptur maksājuma pieprasījuma attiecīgās daļas ▌apmaksu. 
Attiecīgā dalībvalsts var iesniegt savus apsvērumus viena mēneša laikā no Komisijas 
novērtējuma paziņošanas.

Apturēšanu atceļ tikai tad, ja dalībvalsts ir veikusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu apmierinošu 17. panta 1. punktā minēto starpposma un galīgo 
mērķrādītāju izpildi.
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5. Atkāpjoties no Finanšu regulas 116. panta 2. punkta, maksājuma termiņš sāk ritēt 
dienā, kad attiecīgajai dalībvalstij paziņots pozitīvais novērtējuma rezultāts saskaņā ar 
3. punkta otro daļu, vai dienā, kad paziņots par finansējuma apturēšanas atcelšanu 
saskaņā ar 4. punkta otro daļu. 

6. Ja attiecīgā dalībvalsts nav veikusi nepieciešamos pasākumus sešu mēnešu laikā no 
finansējuma apturēšanas, Komisija proporcionāli samazina finanšu iemaksas summu 
saskaņā ar Finanšu regulas 14. panta 1. punktu pēc tam, kad tā attiecīgajai dalībvalstij 
ir devusi iespēju iesniegt savus apsvērumus divu mēnešu laikā no secinājumu 
paziņošanas. 

7. Ja astoņpadsmit mēnešu laikā no 17. panta 1. punktā minētā lēmuma pieņemšanas 
dienas attiecīgā dalībvalsts nav panākusi reālu progresu attiecīgo starpposma un galīgo 
mērķrādītāju sasniegšanā, Komisija izbeidz šīs regulas 13. panta 2. punktā un 
19. panta 1. punktā minētos nolīgumus vai lēmumus un atceļ saistības attiecībā uz 
finanšu iemaksas summu, neskarot Finanšu regulas 14. panta 3. punktu. Jebkādu 
priekšfinansējumu saskaņā ar šā panta 2.a punktu atgūst pilnībā.
Lēmumu par finanšu iemaksas atcelšanu un attiecīgā gadījumā priekšfinansējuma 
atgūšanu Komisija pieņem pēc tam, kad tā attiecīgajai dalībvalstij ir devusi iespēju 
iesniegt savus apsvērumus divu mēnešu laikā no brīža, kad paziņots novērtējums par 
to, vai ir panākts reāls progress.

7.a Ja rodas ārkārtas apstākļi, lēmuma, ar ko atļauj finanšu iemaksas izmaksu saskaņā ar 
19.a panta 3. punktu, pieņemšanu var atlikt uz laiku līdz trim mēnešiem.

8. Šā panta noteikumus mutatis mutandis piemēro papildu aizdevumveida atbalstam 
saskaņā ar 13. pantā minētā aizdevuma nolīguma un 17. panta 2. punktā minētā 
lēmuma noteikumiem. 

V NODAĻA

Ziņošana un informēšana

20. pants

Dalībvalsts ziņošanas pienākumi Eiropas pusgadā

Attiecīgā dalībvalsts reizi ceturksnī Eiropas pusgada procedūras ietvaros ziņo par to, kādi 
panākumi ir gūti atveseļošanas un noturības plānu, tostarp 17. panta 6. punktā minētās 
operacionālās kārtības, īstenošanā, un par atsevišķo ierosināto starpposma un galīgo 
mērķrādītāju un saistīto rādītāju īstenošanu un Komisijas ieteikumiem, kas ir daļa no 
tehniskā atbalsta instrumenta, ja dalībvalsts to pieprasa. Tālab dalībvalstu ceturkšņa 
ziņojumus pienācīgi atspoguļo valstu reformu programmās, kuras izmanto kā instrumentu, lai 
ziņotu par atveseļošanas un noturības plānu īstenošanā gūtajiem panākumiem. Lai nodrošinātu 
lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, par atveseļošanas un noturības plāniem atbildīgie 
dalībvalstu pārstāvji, kā arī attiecīgo iestāžu un ieinteresēto personu pārstāvji, pēc Eiropas 
Parlamenta uzaicinājuma piedalās atbildīgo komiteju sanāksmēs, lai apspriestu pasākumus, 
kas paredzēti un īstenojami saskaņā ar šo regulu. Dalībvalstis jebkurā procesa posmā 
attiecīgo informāciju dara pieejamu vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
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Neatkarīgas fiskālās iestādes, kā noteikts Padomes Direktīvā 2011/85/ES22, reizi divos gados 
tiek uzaicinātas papildināt un novērtēt šādus ziņojumus, izskatot sniegtās informācijas, datu 
un prognožu ticamību, kā arī novērtējot sniegumu un vispārējos panākumus atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā.

20.a pants
Atveseļošanas un noturības dialogs

1. Lai sekmētu dialogu starp Savienības iestādēm, jo īpaši starp Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju, un lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, 
Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas var uzaicināt Padomes un tās 
sagatavošanas struktūru, Komisijas un attiecīgā gadījumā arī Eurogrupas 
pārstāvjus piedalīties šo komiteju sanāksmēs, lai apspriestu jebkurus pasākumus, ko 
pieņem saskaņā ar šo regulu, un pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Padomes 
Regulu XXX[EURI].

2. Lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, Eiropas Parlamenta 
atbildīgā(-ās) komiteja(-as) var uzaicināt dalībvalstu pārstāvjus, kas ir atbildīgi par 
atveseļošanas un noturības plānu, un attiecīgā gadījumā — valstu neatkarīgo fiskālo 
iestāžu pārstāvjus piedalīties šo komiteju sanāksmēs, lai prezentētu atveseļošanas un 
noturības plānu un pasākumus, kas paredzēti un īstenojami saskaņā ar šo regulu.

3. Komisija vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei dara pieejamu visu 
dalībvalstu iesniegto informāciju, kas iestādēm ir būtiska, lai tās varētu pildīt savus 
uzdevumus saskaņā ar šo regulu. Sensitīvu vai konfidenciālu informāciju var nosūtīt, 
ievērojot īpašus konfidencialitātes pienākumus.

4. Informāciju, ko Komisija nosūta Padomei vai jebkurai tās sagatavošanas struktūrai 
saistībā ar šo regulu vai tās īstenošanu, vienlaikus dara pieejamu Eiropas 
Parlamentam, vajadzības gadījumā ievērojot konfidencialitātes pasākumus. Padomes 
sagatavošanas struktūrās notikušo diskusiju attiecīgos rezultātus paziņo atbildīgajām 
Parlamenta komitejām.

21. pants

Informācija Eiropas Parlamentam un Padomei un komunikācija par dalībvalstu atveseļošanas 
un noturības plāniem

1. Atveseļošanas un noturības plānus, kas apstiprināti ar Komisijas deleģēto aktu saskaņā 
ar 17. pantu, un jebkādu citu nozīmīgu informāciju Komisija bez liekas kavēšanās 
vienlaikus un ar vienādiem nosacījumiem nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Tādā gadījumā Komisija saskaņo ar Parlamentu un Padomi to, kā rediģēto 
informāciju var darīt tiem pieejamu konfidenciālā veidā. Lai nodrošinātu lielāku 
pārredzamību un pārskatatbildību, par atveseļošanas un noturības plāniem 
atbildīgie dalībvalstu pārstāvji, kā arī attiecīgo iestāžu un ieinteresēto personu 
pārstāvji pēc Eiropas Parlamenta uzaicinājuma piedalās atbildīgo komiteju 
sanāksmēs, lai apspriestu pasākumus, kas paredzēti un īstenojami saskaņā ar šo 

22 Padomes Direktīva 2011/85/ES (2011. gada 8. novembris) par prasībām dalībvalstu budžeta 
struktūrām (OV L 306, 23.11.2011., 41. lpp.).
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regulu. Dalībvalstis jebkurā procesa posmā attiecīgo informāciju dara pieejamu 
vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

2. Komisija var iesaistīties komunikācijas pasākumos ar skaidri redzamu Savienības 
zīmi, lai nodrošinātu informētību par attiecīgā atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanai paredzēto Savienības finansiālo atbalstu, tostarp īstenojot kopīgus 
komunikācijas pasākumus ar attiecīgajām valstu iestādēm. Komisija nodrošina, lai ar 
Mehānismu saistītie izdevumi būtu pamanāmi, un tādēļ skaidri norāda, ka 
projektiem, kas saņēmuši atbalstu, ir jāpiešķir zīme “Eiropas Savienības 
atveseļošanas iniciatīva”.

2.a Komisija reizi pusgadā ziņo Eiropas Parlamentam par to, kādā mērā ir sasniegti 
atveseļošanas un noturības plānos noteiktie starpposma mērķrādītāji un mērķi, un 
par to, kā attiecīgie plāni un pastāvošās Savienības programmas savstarpēji 
papildina cits citu.

2.b Komisija divreiz gadā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz detalizētu 
ziņojumu par finanšu saistībām, kuras tā uzņēmusies pret trešām personām, lai 
finansētu Mehānismu. Ziņojumā iekļauj skaidru un ticamu atmaksāšanas plānu, 
neizmantojot DFS saskaņā ar 7. pantu. Sensitīvu vai konfidenciālu informāciju 
Eiropas Parlamenta deputātiem nodrošina, iepriekš apņemoties ievērot stingru 
konfidencialitāti.

21.a pants
Atveseļošanas un noturības rezultātu tabula

1. Komisija izveido ekonomikas atveseļošanas un noturības rezultātu tabulu 
(“rezultātu tabulu”), ar ko, neveicot izmaiņas, papildina esošo sociālo rezultātu 
tabulu ar rādītājiem, kas noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķos un esošajā makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūras rezultātu pārskatā. Rezultātu tabulā parāda apstiprināto reformu un 
investīciju īstenošanas statusu, izmantojot katras dalībvalsts atveseļošanas un 
noturības plānus, kā arī stāvokli saistībā ar maksājumu daļu izmaksām dalībvalstīm, 
sasaistot to ar skaidru starpposma un galīgo mērķrādītāju apmierinošu īstenošanu.

2. Rezultātu tabula parāda, kādu progresu ar atveseļošanas un noturības plāniem ir 
izdevies panākt katrā no sešām prioritātēm, kas nosaka šīs regulas darbības jomu.

3. Rezultātu tabulā iekļauj pamatrādītājus, kas attiecas uz 3. pantā minētajām Eiropas 
prioritātēm, 4. pantā minētajiem konkrētajiem mērķiem un 4. a pantā noteiktajiem 
horizontālajiem principiem, piemēram, sociālos, ekonomiskos un vides rādītājus, ar 
kuriem novērtē panākumus atveseļošanas un noturības plānu īstenošanā katrā no 
3. pantā minētajām sešām Eiropas prioritātēm, kas nosaka šīs regulas darbības 
jomu, kā arī kopsavilkumu par uzraudzības procesu attiecībā uz minimālo izdevumu 
daļu atbilstību klimata un citiem vides mērķiem.

4. Rezultātu tabulā norāda, ciktāl ir izdevies sasniegt attiecīgos starpposma 
mērķrādītājus, kas noteikti atveseļošanas un noturības plānos, un kādi trūkumi ir 
konstatēti attiecīgo plānu īstenošanā, kā arī iekļauj Komisijas ieteikumus par 
attiecīgo trūkumu novēršanu.



PE655.950v03-00 48/390 RR\1217780LV.docx

LV

5. Rezultātu tabulā parāda atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas kārtību un 
laika grafiku, kā arī to iemaksas daļu izmaksāšanas kārtību un grafiku, kas saistītas 
ar skaidru starpposma un galīgo mērķrādītāju apmierinošu īstenošanu.

6. Rezultātu tabula kalpo par pamatu dalībvalstu pastāvīgai savstarpējai apmaiņai ar 
labāko praksi, ko īsteno regulāri rīkota strukturēta dialoga veidā.

7. Rezultātu tabula tiek pastāvīgi atjaunināta un ir publiski pieejama Komisijas 
tīmekļvietnē. Tajā ir sniegts pārskats par maksājuma pieprasījumiem, 
maksājumiem, finanšu iemaksu apturēšanu un anulēšanu.

8. Komisija ar rezultātu tabulu iepazīstina uzklausīšanas sanāksmē, ko rīko Eiropas 
Parlamenta atbildīgās komitejas.

9. Veidojot rezultātu tabulu, Komisijai pēc iespējas plašāk jāizmanto vairāku rādītāju 
informācijas paneļi noturības sociālās un ekonomiskās dimensijas uzraudzīšanai un 
informācijas paneļi noturības zaļās un digitālās dimensijas uzraudzīšanai, kas 
pievienoti tās 2020. gada stratēģiskajam prognožu ziņojumam “Iezīmējot kursu ceļā 
uz noturīgāku Eiropu”.

VI NODAĻA

Komplementaritāte, uzraudzība un izvērtēšana

22. pants

Koordinācija un komplementaritāte

Komisija un attiecīgās dalībvalstis atbilstīgi saviem attiecīgajiem pienākumiem sekmē sinerģiju 
un nodrošina efektīvu koordināciju starp Mehānismu, kas izveidots ar šo regulu, un citām 
Savienības programmām un instrumentiem, tostarp tehniskā atbalsta instrumentu un jo īpaši 
no Savienības fondiem finansētiem pasākumiem un finansējumu, ko nodrošina Eiropas 
Investīciju bankas grupa vai citas starptautiskas finanšu iestādes, kurās dalībvalsts ir akciju 
turētāja. Šajā nolūkā tās:

(a) gan plānošanas, gan īstenošanas posmā nodrošina komplementaritāti, sinerģiju, 
saskanīgumu un saderību starp dažādiem instrumentiem Savienības, valsts un 
attiecīgā gadījumā reģionālā līmenī, jo īpaši saistībā ar Savienības fondu 
finansētiem pasākumiem;

(b) pilnveido koordinācijas mehānismus, lai izvairītos no darba dublēšanās, un

(c) nodrošina ciešu sadarbību starp tiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu, kontroli un 
uzraudzību Savienības, valsts un attiecīgā gadījumā reģionālā līmenī, lai 
sasniegtu saskaņā ar šo regulu izveidoto instrumentu mērķus.

23. pants

Īstenošanas uzraudzība

1. Komisija uzrauga Mehānisma īstenošanu un mēra 4. pantā noteikto mērķu 
sasniegšanu. III pielikumā ir noteikti rādītāji, kas jāizmanto, lai ziņotu par progresu, 
uzraudzītu Mehānismu un izvērtētu, kā veicies ar tā vispārīgo un konkrēto mērķu 
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sasniegšanu. Īstenošanas uzraudzība ir vērsta uz un ir samērīga ar darbībām, kas 
veiktas saskaņā ar Mehānismu. 

2. Snieguma ziņošanas sistēma nodrošina, ka darbību īstenošanas un rezultātu 
uzraudzībai vajadzīgie dati tiek savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi un sadalīti pēc 
dzimuma un ienākumu līmeņa. Šim nolūkam Savienības līdzekļu galasaņēmējiem 
un saņēmējiem uzliek samērīgas ziņošanas prasības.

2.a Eiropas Parlamentam ir tiesības rūpīgi pārbaudīt visus Komisijas lēmumus par 
izdevumiem. Komisija nodrošina pilnīgu piekļuvi attiecīgajai Eiropas Parlamenta 
struktūrai un Eiropas Parlamenta deputātiem. Komisija reizi ceturksnī informē 
Eiropas Parlamentu par apstiprināto plānu stāvokli, apstiprinātajiem šo plānu 
grozījumiem, iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem, lēmumiem, kas pieņemti 
par maksājumiem, kā arī par maksājumu apturēšanu, maksājumu anulēšanu un 
līdzekļu atgūšanu. Komisija reizi ceturksnī sniedz pārskatu par šo informāciju 
uzklausīšanas sanāksmē, ko rīko Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas.

2.ab Komisija reizi ceturksnī informē Eiropas Parlamentu, izveidojot publiski pieejamu 
datubāzi ar brīvi pieejamiem datiem par Mehānisma līdzekļu galasaņēmējiem. 
Sensitīvu vai konfidenciālu informāciju Eiropas Parlamenta deputātiem nodrošina, 
iepriekš apņemoties ievērot stingru konfidencialitāti.

2.ac Komisija reizi ceturksnī atklātas uzklausīšanas sanāksmē ziņo Eiropas 
Parlamentam par Mehānisma īstenošanu dalībvalstīs. Ziņojumā ir detalizēta 
informācija par attiecīgajām summām, kas ir ar saistību segumu un ir izmaksātas 
dalībvalstīm, informācija par to, ciktāl ir izdevies sasniegt apstiprinātos starpposma 
mērķus, kā arī jebkāda cita nozīmīga informācija, un tādējādi attiecībā uz 
Mehānismu tiek nodrošināta pilnīga pārredzamība un atklātība. 

2.ad Komisija izveido efektīvu uzraudzības sistēmu pabeigtajiem projektiem.

24. pants
Pusgada ziņojums

1. Komisija par šajā regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei pusgada ziņojumus.

2. Pusgada ziņojumā iekļauj informāciju par progresu, kas panākts, dalībvalstīm 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus saskaņā ar Mehānismu.

3. Pusgada ziņojumā sniedz arī šādu informāciju:

(a) informācija par to ieņēmumu apjomu, kas Mehānismam piešķirts saskaņā ar 
Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu iepriekšējā gadā sadalījumā pa 
budžeta pozīcijām; ▌

(b) informācija par to, kā ar Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta 
starpniecību iegūtās summas palīdzējušas sasniegt Mehānisma mērķus;

(ba) detalizēta informācija par pieprasījumiem izmantot tehniskā atbalsta 
instrumentu, lai sagatavotu, grozītu, īstenotu un uzlabotu atveseļošanas un 
noturības plānu;

(bb) katras dalībvalsts starpposma un galīgo mērķrādītāju īstenošanas statuss, 
katrai dalībvalstij piešķirtās un izmaksātās summas un kopsummas, iesniegtie 
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maksājumu pieteikumi, pieņemtie lēmumi par maksājumiem, maksājumu 
apturēšana vai atcelšana, līdzekļu atgūšana, līdzekļu saņēmēji un visa cita 
attiecīgā informācija, kas nodrošina pilnīgu pārredzamību un 
pārskatatbildību, kā arī par plānu papildināmību ar esošajām Savienības 
programmām;

(bc) sadaļa par katru dalībvalsti, kurā sīki apraksta, kā tiek īstenota pareizas 
finanšu vadības principa ievērošana saskaņā ar Finanšu regulas 61. pantu;

(bd) tā Mehānisma daļa, kas veicina Savienības klimata un vides uzlabošanu;
(be) Mehānisma līdzekļu saņēmēju un galasaņēmēju saraksts.

4. Ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un Eiropadomei kā daļu no integrētajiem 
finanšu pārskatatbildības ziņojumiem, un tas ietilpst budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūrā kā atsevišķa nodaļa Komisijas budžeta izpildes 
novērtējuma ziņojumā saskaņā ar LESD 318. pantu. 

25. pants

Mehānisma izvērtējums un ex post izvērtējums

1. Četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai 
neatkarīgu izvērtējuma ziņojumu par tās īstenošanu, bet ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc 
2027. gada beigām — neatkarīgu ex post izvērtējuma ziņojumu.

2. Izvērtējuma ziņojumā jo īpaši novērtē, kādā mērā ir sasniegti mērķi, cik efektīvi ir 
izmantoti resursi un kāda ir Eiropas pievienotā vērtība. Tajā arī izskata jautājumu par 
to, vai visi mērķi un darbības joprojām ir relevanti.

3. Vajadzības gadījumā izvērtējumam pievieno priekšlikumu par šīs regulas 
grozījumiem.

4. Ex post izvērtējuma ziņojumā iekļauj vispārēju ar šo regulu izveidoto instrumentu 
novērtējumu un informāciju par tās ilgtermiņa ietekmi.

25.a pants
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos 
nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 17. un 19. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
laiku līdz 2027. gada 31. decembrim.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 17. un 19. pantā 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.

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.
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5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 17. un 19. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos 
mēnešos 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 trim mēnešiem.

VII NODAĻA

Komunikācija un noslēguma noteikumi

26. pants

Informācija, komunikācija un publicitāte

1. Savienības finansējuma saņēmēji atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina 
tā pamanāmību ar skaidri redzamu Savienības zīmi (jo īpaši darbību un to rezultātu 
popularizēšanā), sniedzot dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem, 
sociālajiem medijiem un sabiedrībai, mērķorientētu informāciju, kas ir saskanīga, 
lietderīga un samērīga. Saņēmēji nodrošina, lai ar Mehānismu saistītie izdevumi 
būtu pamanāmi, un tādēļ projektiem, kas saņēmuši atbalstu, piešķir zīmi “Eiropas 
atveseļošanas iniciatīva”.

2. Saistībā ar Mehānismu, kas izveidots ar šo regulu, tā darbībām un rezultātiem 
Komisija rīko informācijas un komunikācijas pasākumus. Ar šo regulu izveidotajiem 
instrumentiem iedalītie finanšu resursi veicina arī Savienības politisko prioritāšu 
korporatīvo komunicēšanu sabiedrībai, ciktāl šīs prioritātes saistītas ar 4. pantā 
minētajiem mērķiem.

2.a Popularizējot darbības un to rezultātus, Savienības finansējuma saņēmēji un 
Komisija regulāri informē Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvniecības par 
projektiem attiecīgajās dalībvalstīs un iesaista tās.

▌28. pants
Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –
priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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I PIELIKUMS
Metodika, saskaņā ar kuru katrai dalībvalstij aprēķina Mehānisma ietvaros sniegto 
maksimālo finanšu iemaksu (proti, neatmaksājamu finansiālu atbalstu)

 

Šajā pielikumā ir izklāstīta metodika katrai dalībvalstij pieejamās maksimālās finanšu iemaksas 
aprēķināšanai saskaņā ar 10. pantu. Metodikā tiek ņemts vērā:

• iedzīvotāju skaits;
• apgrieztais IKP uz vienu iedzīvotāju;
• vidējais bezdarba līmenis pēdējo 5 gadu laikā salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju 

(2015.–2019. gadā).

• reālā IKP kumulatīvais samazinājums laikposmā no 2020. līdz 2021. gadam, proti, 
reālā IKP izmaiņas līdz 2021. gadam salīdzinājumā ar 2019. gadu;

Lai nepieļautu pārmērīgu resursu koncentrāciju, 

• apgrieztais IKP uz vienu iedzīvotāju nedrīkst pārsniegt 150 % no ES vidējā rādītāja;

• atšķirība starp konkrētas valsts bezdarba līmeni un ES vidējo rādītāju nedrīkst 
pārsniegt 150 % no ES vidējā rādītāja;

• ņemot vērā to, ka pārticīgāko dalībvalstu (ar tādu NKI uz vienu iedzīvotāju, kas 
pārsniedz ES vidējo rādītāju) darba tirgi parasti ir stabilāki, atšķirība starp šo 
dalībvalstu bezdarba līmeni un ES vidējo rādītāju nedrīkst pārsniegt 75 %.

Maksimālo finanšu iemaksu, ko 2021. un 2022. gadā dalībvalsts var saņemt Mehānisma 
ietvaros ( ), nosaka šādi:

MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Maksimālo finanšu iemaksu, ko 2023. un 2024. gadā dalībvalsts var saņemt Mehānisma 
ietvaros (MFCi), nosaka šādi:

MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + nepiesaistītā summa (2021-2022)

kur:

FS (finansiāls atbalsts) – Mehānisma ietvaros pieejamais finansējums, kā minēts
5. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un  – sadales 

koeficients, kas attiecas uz valsti i un ko aprēķina šādi:

,

ar 1.

un ar 1.  un 0.75  dalībvalstīm ar  

kur:
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  – sadales koeficients, kas attiecas uz valsti i;  – valsts i 

iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju 2019. gadā; 

 – ES-27 dalībvalstu vidējais svērtais iekšzemes 

kopprodukts uz vienu iedzīvotāju 2019. gadā;

𝑝𝑜𝑝𝑖 – valsts i kopējais iedzīvotāju skaits 2019. gadā;

𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈 ES - 27 dalībvalstu kopējais iedzīvotāju skaits 2019. gadā;

𝑈𝑖 – valsts i vidējais bezdarba līmenis laikposmā no 2015. līdz 2019. gadam;

𝑈𝐸𝑈 – ES-27 dalībvalstu vidējais bezdarba līmenis laikposmā no 2015. līdz 2019. gadam.

FS (finansiāls atbalsts) – Mehānisma ietvaros pieejamais finansējums, kā minēts 5. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, un

betai – sadales koeficients, kas attiecas uz valsti i un ko aprēķina šādi:

ar 1.

un ar  un 0,75  dalībvalstīm ar 

kur:

  sadales koeficients, kas attiecas uz valsti i;

 valsts i IKP uz vienu iedzīvotāju 2019. gadā;

 ES-27 dalībvalstu vidējais svērtais IKP uz vienu iedzīvotāju 2019. gadā;

 valsts i kopējais iedzīvotāju skaits 2019. gadā;

 ES-27 dalībvalstu kopējais iedzīvotāju skaits 2019. gadā;

 valsts i reālā IKP kumulatīvie zaudējumi laikā no 2020. līdz 2021. 
gadam;

 ES-27 dalībvalstu reālā IKP kumulatīvie zaudējumi laikā no 2020. 
līdz 2021. gadam.

Sadales koeficientu laikam no 2023. līdz 2024. gadam aprēķina līdz 2022. gada 30. jūnijam, 
pamatojoties uz Eurostat datiem.
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Piemērojot šo aprēķinu, iegūst turpmāk minēto maksimālās finanšu iemaksas īpatsvaru un 
summu katrai dalībvalstij.

Maksimālā finanšu iemaksa katrai 
dalībvalstij

Daļa (%) 
no 
kopējās 
summas

Summa (milj., 
2018. gada 
cenas)

BE 1,55 4821

BG 1,98 6131

CZ 1,51 4678

DK 0,56 1723

DE 6,95 21545

EE 0,32 1004

IE 0,39 1209

EL 5,77 17874

ES 19,88 61618

FR 10,38 32167

HR 1,98 6125

IT 20,45 63380

CY 0,35 1082

LV 0,70 2170

LT 0,89 2766

LU 0,03 101

HU 1,98 6136

MT 0,07 226

NL 1,68 5197

AT 0,95 2950

PL 8,65 26808

PT 4,16 12905

RO 4,36 13505

SI 0,55 1693

SK 1,98 6140

FI 0,71 2196

SE 1,24 3849

Kopā 100,00 310000
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II PIELIKUMS
Norādes attiecībā uz Mehānisma novērtēšanu

1. Darbības joma

Šīs novērtēšanas vadlīnijas kopā ar šo regulu kalpo Komisijai par pamatu, lai tā varētu 
pārredzamā un taisnīgā veidā novērtēt dalībvalstu iesniegtos atveseļošanas un noturības plānu 
priekšlikumus un noteikt finanšu iemaksas apmēru saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem mērķiem 
un visām pārējām relevantām prasībām. Šīs vadlīnijas it īpaši veido pamatu novērtēšanas 
kritēriju piemērošanai un finanšu iemaksas noteikšanai, kā minēts attiecīgi 16. panta 3. punktā 
un 17. panta 3. punktā.

Novērtēšanas vadlīnijas ir izstrādātas, lai:

a) sniegtu papildu norādes par dalībvalstu iesniegto atveseļošanas un noturības 
plānu priekšlikumu novērtēšanas procesu;

b) sniegtu sīkāku informāciju par novērtēšanas kritērijiem un izveidotu atzīmju 
sistēmu, kas nodrošinās taisnīgu un pārredzamu procesu; un

c) definētu saikni starp novērtējumu, kas Komisijai jāveic saskaņā ar novērtēšanas 
kritērijiem, un finanšu iemaksu, kuras apmērs jānosaka Komisijas lēmumā par 
izraudzītajiem atveseļošanas un noturības plāniem.

Vadlīnijas ir instruments, kas paredzēts, lai Komisijai atvieglotu dalībvalstu iesniegto 
atveseļošanas un noturības plānu priekšlikumu novērtēšanu un panāktu, ka šie atveseļošanas un 
noturības plāni atbalsta tādas reformas un publiskās investīcijas, kuras ir būtiskas, atbilst 
Savienības finansējuma papildināmības principam un rada patiesu Eiropas pievienoto 
vērtību, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm.

2. Novērtēšanas kritēriji

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu novērtē atveseļošanas un noturības plāna efektivitāti, 
lietderību, atbilstību un saskanību, ▌un šajā nolūkā tā ņem vērā šādus elementus:

Komisija novērtē, vai visi atveseļošanas un noturības plāni atbilst šādām prasībām:

(a) vai plānā vismaz 40 % līdzekļu paredzēti klimata un biodaudzveidības aspekta 
integrēšanai un vai ir pareizi piemērota 15. panta 3. punkta ae) apakšpunktā 
minētā izsekošanas metodika;

(b) vai plānā vismaz 20 % līdzekļu paredzēti digitālajiem pasākumiem un vai ir 
pareizi piemērota 15. panta 3. punkta af) apakšpunktā minētā izsekošanas 
metodika;

(c) vai minētie pasākumi nav pretrunā Savienības stratēģiskajām un 
ekonomiskajām interesēm, neaizstāj valstu budžeta kārtējos izdevumus un 
ievēro papildināmības principu un principu “nenodari būtisku kaitējumu” 
saskaņā ar jauno 4.a pantu;

(d) vai plānā ir ievērotas minimālās piešķīruma daļas katrai no 3. pantā 
noteiktajām sešām Eiropas prioritātēm;
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(e) vai dalībvalstis paredzētā kārtība nodrošina, ka palīdzību saņemošie 
uzņēmumi nav iesaistīti nodokļu režīmos, par kuriem saskaņā ar Direktīvu 
(ES) 2018/822 jāziņo saistībā ar pārrobežu shēmām;

Efektivitāte:

(f) vai atveseļošanas un noturības plāns palīdz īstenot katru no 3. pantā 
noteiktajam sešām Eiropas prioritātēm un sekmē 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta mērķus, nevis ir pretrunā tiem;

(g) vai ir noticis 15. panta 2. punkta otrajā daļā minētais daudzlīmeņu dialogs un 
vai attiecīgajām ieinteresētajām personām ir dotas reālas iespējas piedalīties 
atveseļošanas un noturības plāna sagatavošanā un īstenošanā;

(h) vai ir gaidāms, ka attiecīgo dalībvalstu ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu uzraudzību un īstenošanu un attiecībā 
uz ierosinātajiem kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītajiem rādītājiem, un vai plāns uzlabo valsts rezultātus 
sociālo rezultātu pārskatā un makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūras rezultātu pārskatā;

(i) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un noturības plānam būs ilgstoša ietekme uz 
attiecīgo dalībvalsti;

(j) vai atveseļošanas un noturības plānā ir paredzētas investīcijas pārrobežu vai 
Eiropas mēroga projektos, kas attiecīgā gadījumā rada Eiropas pievienoto 
vērtību, ņemot vērā ierobežojumus, kas izriet no dalībvalstu ģeogrāfiskās 
atrašanās vietas;

Lietderīgums:

(k) vai dalībvalsts sniegtais pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un noturības 
plāna aplēsto kopējo izmaksu summu ir pamatots un ticams, un samērīgs ar 
sociālo un ekonomisko ietekmi atbilstīgi izmaksu efektivitātes principam;

(l) vai gaidāms, ka dalībvalstu ierosinātā kārtība novērsīs, atklās un izlabos 
interešu konfliktus, korupciju un krāpšanu saistībā ar Mehānisma līdzekļu 
izmantošanu, tostarp novērsīs dubultu finansēšanu no citām Savienības 
programmām;

Relevantums:

(m) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas atbilstīgi Mehānisma darbības jomai 
efektīvi palīdz risināt problēmas, kas konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 
adresētajā ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, ko Eiropas pusgada 
ietvaros oficiāli pieņēmusi Komisija, tostarp Padomes apstiprinātajos 
relevantajos eurozonai adresētajos ieteikumos;

(n) ja Komisija, veicot padziļināto pārskatu, secinājusi, ka dalībvalstī pastāv 
nelīdzsvarotība vai pārmērīga nelīdzsvarotība, skaidrojums par to, vai plāns 
atbilst saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 6. pantu sniegtajiem 
ieteikumiem;

(o) vai plānā norādīta 15. pantā minētā precīzā informācija;
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Saskanība:
(p) vai plāns veido visaptverošu reformu un investīciju pasākumu kopumu un vai 

šī kārtība nodrošina 14. panta 2.b punktā minēto saskanību un sinerģijas;

(q) vai plāns ir saderīgs ar 2020.–2025. gadam paredzētās Eiropas dzimumu 
līdztiesības stratēģijas principiem, nacionālo dzimumu līdztiesības stratēģiju, 
vai ir veikts novērtējums par ietekmi uz dzimumu līdztiesību un vai ir gaidāms, 
ka plānā iekļautie pasākumi sekmēs dzimumu līdztiesības veicināšanu, 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu un dzimumu diskriminācijas 
izskaušanu vai saistīto problēmu risināšanu.

▌Lai novērtētu plānu efektivitāti, lietderību, relevantumu un saskanību un noteiktu finanšu 
piešķīrumu saskaņā ar 17. panta 3. punktu, Komisija novērtēšanas rezultātā dalībvalstu 
iesniegtajiem atveseļošanas un noturības plāniem piešķir atzīmi par katru no 16. panta 3. punktā 
minētajiem vērtēšanas kritērijiem.

Vienkāršības un efektivitātes labad atzīmju sistēmas diapazons ir no A līdz C, kā noteikts 
turpmāk.

▌
Vērtējums a) līdz e) apakšpunktam
A – kritēriji izpildīti
C – kritēriji nav izpildīti

Vērtējums f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) apakšpunktam
A – kritēriji izpildīti lielā apjomā / atbilstīga kārtība h) apakšpunkta efektīvai īstenošanai
B – kritēriji izpildīti vidējā apjomā / minimālā kārtība h) apakšpunkta efektīvai īstenošanai
A – kritēriji izpildīti mazā apjomā / neatbilstīga kārtība h) apakšpunkta efektīvai īstenošanai
Attiecībā uz j) apakšpunkta kritēriju piemēro tikai A vai B vērtējumu, un tām dalībvalstīm, 
kurām ir objektīvi ierobežojumi, kas izriet no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, vērtējumu 
nepiešķir.

▌3. Finanšu iemaksas noteikšana saskaņā ar atveseļošanai un noturībai paredzēto budžeta 
instrumentu

Saskaņā ar 17. panta 3. punktu Komisija nosaka finanšu iemaksu, ņemot vērā attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā atveseļošanas un noturības plāna nozīmīgumu un saskanīgumu, kas 
novērtēts atbilstīgi 17. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Šajā nolūkā tā piemēro šādus 
kritērijus:

(a) ja atveseļošanas un noturības plāns apmierinoši atbilst 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem un atveseļošanas un noturības plāna aplēsto kopējo 
izmaksu summa ir vienāda ar vai lielāka par 10. pantā minēto attiecīgajai 
dalībvalstij domāto maksimālo finanšu iemaksu, tad attiecīgajai dalībvalstij 
iedalāmā maksimālā finanšu iemaksa ir vienāda ar 10. pantā minētās maksimālās 
finanšu iemaksas kopējo summu;

(b) ja atveseļošanas un noturības plāns apmierinoši atbilst 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem un atveseļošanas un noturības plāna aplēsto kopējo 
izmaksu summa ir mazāka par 10. pantā minēto attiecīgajai dalībvalstij domāto 
maksimālo finanšu iemaksu, tad dalībvalstij iedalāmā maksimālā finanšu 
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iemaksa ir vienāda ar atveseļošanas un noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām;

(ba) ja atveseļošanas un noturības plāns apmierinoši atbilst 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem un tas saņem katru B novērtējumu par vairāk nekā 
diviem B novērtējumiem attiecībā uz 16. panta 3. punkta h), i), l), m) un 
p) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, tad finanšu piešķīrumu samazina par 
2 % par katru kritēriju, kopējam samazinājumam nepārsniedzot 6 % no kopējā 
finanšu piešķīruma;

(c) ja atveseļošanas un noturības plāns nav apmierinoši atbilstīgs 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, attiecīgajai dalībvalstij finanšu iemaksu neiedala.

Šā apakšpunkta īstenošanas nolūkā piemēro šādas formulas:

– iepriekšminētajam a) apakšpunktam: ja 𝐶𝑖 ≥ 𝑀𝐹𝐶𝑖, tad daībvalsts 𝑖 saņem 
𝑀𝐹𝐶𝑖;

– iepriekšminētajam b) apakšpunktam: ja 𝐶𝑖 < 𝑀𝐹𝐶𝑖 , tad daībvalsts 𝑖 saņem 𝐶𝑖;

– kur:  
– i – attiecīgā dalībvalsts; 
– MFC – maksimālā finanšu iemaksa attiecīgajai dalībvalstij;  
– C – atveseļošanas un noturības plāna aplēsto kopējo izmaksu summa. 

 

Novērtējuma procesa rezultātā saskaņā ar 16. panta 3. punktu, ņemot vērā piešķirtās atzīmes:

Atveseļošanas un noturības plāns apmierinoši atbilst novērtēšanas kritērijiem,

ja starp atzīmēm, kas galīgajā novērtējumā piešķirtas attiecībā uz a) līdz q) apakšpunktā 
minētajiem kritērijiem, ir šādas atzīmes:
 
- atzīme A attiecībā uz a) līdz f) apakšpunktu;
 
un attiecībā uz pārējiem kritērijiem:
 
- visas atzīmes ir A;
 
vai 
 
- lielākā daļa ir A, B ir mazāk un C nav vispār.

Ja plāns saņem katru B novērtējumu par vairāk nekā diviem B novērtējumiem attiecībā uz 
16. panta 3. punkta h), i), l), m) un p) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, tad finanšu 
piešķīrumu samazina par 2 % par katru kritēriju, kopējam samazinājumam nepārsniedzot 
6 % no kopējā finanšu piešķīruma;

Atveseļošanas un noturības plāns nav apmierinoši atbilstīgs novērtēšanas kritērijiem,
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ja starp atzīmēm, kas galīgajā novērtējumā piešķirtas attiecībā uz a) līdz q) apakšpunktā 
minētajiem kritērijiem, ir šādas atzīmes:
 
- nav atzīme A attiecībā uz kritērijiem a) līdz f) apakšpunktā;
 
un attiecībā uz pārējiem kritērijiem:
 
- lielākā daļa ir B, A ir mazāk;
 
vai 
 
- vismaz viena ir C.
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III PIELIKUMS.
Rādītāji 

4. pantā minēto mērķu sasniegšanu mēra, balstoties uz turpmāk minētajiem rādītājiem, kas 
sadalīti pa dalībvalstīm un intervences jomām. 

Rādītājus izmanto saskaņā ar pieejamajiem datiem un informāciju, tai skaitā kvantitatīviem 
un/vai kvalitatīviem datiem

 Iznākuma rādītāji:

(a) apstiprināto atveseļošanas un noturības plānu skaits ▌;
(b) kopējā finanšu iemaksa, kas piešķirta atveseļošanas un noturības plānam; 

 rezultāta rādītāji:

(c) īstenoto atveseļošanas un noturības plānu skaits; ar šo regulu noteiktie 

ietekmes rādītāji:

(d) atveseļošanas un noturības plānā noteikie mērķi, kas sasniegti, citstarp, ar tāda 
kopējā finansiālā atbalsta (tai skaitā – attiecīgā gadījumā – aizdevumveida 
atbalsta) palīdzību, kas saņemts ar šo regulu noteiktā Atveseļošanas un noturības 
mehānisma ietvaros.

Komisija veic 25. pantā paredzēto ex-post izvērtēšanu arī tālab, lai izveidotu saikni starp kopējo 
finansiālo atbalstu (tostarp – attiecīgā gadījumā – aizdevumu atbalstu), kas sniegts no 
Atveseļošanas un noturības mehānisma, un tādu attiecīgo pasākumu īstenošanu attiecīgajā 
dalībvalstī, kuru mērķis ir sekmēt atveseļošanu, noturību, ilgtspējīgu izaugsmi, darbvietas un 
kohēziju.
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16.10.2020

NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai un Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un 
noturības mehānismu
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Dragoș Pîslaru

ĪSS PAMATOJUMS

Komisija 2020. gada 28. maijā nāca klajā ar priekšlikumu izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu, aizstājot atsaukto Komisijas priekšlikumu par Reformu atbalsta programmu 
(RAP). Jaunais priekšlikums pamatojas uz RAP jaunāko versiju un ir cieši pieskaņots Eiropas 
pusgada ietvaros sniegtajām politiskajām norādēm. Tā mērķi ir pārskatīti, un mehānisma 
īstenošanas veids ir pielāgots, lai ņemtu vērā jaunos apstākļus saistībā ar Covid-19 pandēmiju. 
Šajā jaunajā kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi stratēģiski plānot atveseļošanos un nodrošināt 
ilgtspējīgu izaugsmi, stiprinot Eiropas ekonomikas un sabiedrības noturību.

Atveseļošanas un noturības mehānisms būs svarīga Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumenta programma — daļa no pārskatītās daudzgadu finanšu shēmas. Turklāt mehānisms 
ir daļa no to pasākumu klāsta, kas izstrādāti, reaģējot uz pašreizējo Covid-19 pandēmiju, 
piemēram, Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu.

Mehānisma mērķis ir sniegt plaša mēroga finansiālu atbalstu, lai veicinātu ļoti nepieciešamo 
ilgtermiņa reformu izstrādi un īstenošanu un ar tām saistītās publiskās investīcijas dalībvalstīs. 
Tā vispārīgais mērķis ir veicināt Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, 
izmantojot pasākumus, kas ļauj attiecīgajām dalībvalstīm ātrāk un ilgtspējīgāk atveseļoties un 
kļūt noturīgākām, mazinot krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un atbalstot zaļo pāreju un 
enerģētikas pārkārtošanu, veicinot darbvietu radīšanu un veicinot ilgtspējīgu izaugsmi.

Plašākā skatījumā Atveseļošanas un noturības mehānisms arī veicinās Savienības un tās 
dalībvalstu saistību izpildi Eiropas sociālā tiesību pīlāra un Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas kontekstā.

Mehānisma ietvaros atbalstu sniegs, atbildot uz attiecīgās dalībvalsts lūgumu, kas izteikts 
brīvprātīgi. Šis atbalsts tiks sniegts neatmaksājama atbalsta veidā saskaņā ar tiešo pārvaldību 
un aizdevumu veidā.
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Dalībvalstīm būtu jāsagatavo valsts atveseļošanas un noturības plāni, kuros ietverti pasākumi 
reformu un publisko investīciju projektu īstenošanai, izmantojot saskaņotu paketi, un kuriem 
vajadzētu būt saderīgiem ar relevantajām, konkrētai valstij raksturīgajām problēmām un 
prioritātēm, kas apzinātas Eiropas pusgada kontekstā, valsts reformu programmām, 
nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās plāniem un partnerību 
nolīgumiem un darbības programmām, kas pieņemtas saskaņā ar Savienības fondiem. Šie 
plāni būs valsts reformu programmas pielikums, un ziņošana par progresu šo plānu īstenošanā 
notiks arī Eiropas pusgada procesā. 

Līdztekus Atveseļošanas un noturības mehānismam Komisija ir arī ierosinājusi regulu par 
tehniskā atbalsta instrumentu, kas sniegs atbalstu administratīvo spēju stiprināšanai un 
ilgtermiņa strukturālajām reformām dalībvalstīs un veicinās konkrētām dalībvalstīm adresēto 
ieteikumu īstenošanu Eiropas pusgada kontekstā.

Referents atzinīgi vērtē jauno Komisijas priekšlikumu izveidot Atveseļošanas un noturības 
instrumentu un ir pārliecināts, ka šim mehānismam būs būtiska nozīme Savienības 
atveseļošanā un atjaunošanā. Referents atbalsta tāda pīlāra izveidi šā mehānisma ietvaros, kas 
būtu veltīts reformām un investīcijām, kuras paredzētas nākamajai paaudzei, jo īpaši 
jauniešiem un bērniem. Tas atspoguļo referenta stingro apņemšanos atbalstīt ideju, ka 
atveseļošanas un noturības instrumentam vajadzētu būt uz nākotni orientētam instrumentam, 
kas izstrādāts nākamās paaudzes vajadzībām.

Šā atzinuma pamatā ir atzinums par Reformu atbalsta programmas izveidi 
(2018/0213(COD)), ko Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja pieņēma 2020. gada 
26. maijā. Tādējādi tajā ir iekļauti visi grozījumi, kas attiecas arī uz Atveseļošanas un 
noturības mehānismu.

Turklāt referents vēlas ierosināt papildu izmaiņas, kas uzsvērtu uz solidaritāti, integrāciju un 
sociālo taisnīgumu balstīto strukturālo reformu nozīmi kā daļu no Eiropas pusgada mērķiem, 
lai nodrošinātu iespēju un sociālās aizsardzības vienlīdzību un pieejamību, aizsargātu 
mazaizsargātas grupas un uzlabotu visu iedzīvotāju dzīves līmeni. Viņš uzskata, ka īstenotās 
reformas varētu gūt plašu atbalstu, ja dalībvalstis kā daļu no mehānisma finansiālā atbalsta 
pieprasījumu iesniegšanas procesa paredzētu apspriešanos ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un valstu parlamentiem.

Referents ierosina paplašināt mehānisma darbības jomu (3. pants), iekļaujot plašu politikas 
jomu klāstu, piemēram, pasākumus izglītības, mūžizglītības un apmācības jomā, pasākumus 
nelabvēlīgā situācijā esošu bērnu, jauniešu, vecu cilvēku un cilvēku ar invaliditāti labākai 
nākotnei, pasākumus diskriminācijas dzimuma dēļ mazināšanai un dzimumu līdztiesības 
veicināšanai, pasākumus uzņēmējdarbības iespēju un prasmju uzlabošanas apstākļu 
veicināšanai, pasākumus klimata pasākumu īstenošanai, pasākumus ar mērķi uzlabot publisko 
iestāžu spēju garantēt mobilo un pārrobežu darba ņēmēju tiesības, pasākumus PIA jomā un 
jauniešu integrācijai darba tirgū un pensiju reformas pasākumus, kā arī pasākumus sabiedrības 
veselības sistēmu uzlabošanai.

Referents arī ierosina grozījumu, kas īpaši attiecas uz to dalībvalstu situāciju, kurās ir 
pārmērīga nelīdzsvarotība, un to dalībvalstu situāciju, kuras nav eurozonas dalībnieces un 
kurās ir ievērojama strukturālās attīstības aizkavēšanās.
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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un 
Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Līguma 2. un 8. pantā ir teikts, ka 
sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no 
ES pamatvērtībām un ka Savienība visās 
savās darbībās tiecas novērst 
nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem 
un sekmēt vienlīdzību. Tādēļ dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšana, tostarp 
dzimumu līdztiesības principa ievērošana 
budžeta plānošanā, būtu jāīsteno visās 
Savienības politikas jomās un 
noteikumos.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads (“Eiropas pusgads”), toskait 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi, ir 
satvars, kurā tiek noteiktas valstu reformu 
prioritātes un uzraudzīta to īstenošana. Šo 
reformu atbalstam dalībvalstis izstrādā 
savu valsts daudzgadu investīciju 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar gada valsts reformu 
programmām, jo tas ir līdzeklis, kā izklāstīt 
un koordinēt prioritāros investīciju 
projektus, kas saņems atbalstu no valsts 
un/vai Savienības finansējuma.

(3) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads (“Eiropas pusgads”), cita starpā 
arī Eiropas zaļā kursa mērķi, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra (ESTP) principi un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķi (UNSDG), ir 
satvars, kurā tiek noteiktas valstu reformu 
prioritātes un uzraudzīta to īstenošana. Ar 
Eiropas pusgada mērķiem tiek veicinātas 
arī uz solidaritāti, integrāciju un sociālo 
taisnīgumu balstītas strukturālās 
reformas, kuru mērķis ir radīt kvalitatīvu 
nodarbinātību un izaugsmi, nodrošināt 
iespēju un sociālās aizsardzības 
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vienlīdzību un pieejamību, aizsargāt 
mazaizsargātas grupas un uzlabot visu 
iedzīvotāju dzīves līmeni. Šo reformu 
atbalstam dalībvalstis izstrādā savu valsts 
daudzgadu investīciju stratēģiju. Minētās 
stratēģijas būtu jāiesniedz kopā ar gada 
valsts reformu programmām, jo tas ir 
līdzeklis, kā izklāstīt un koordinēt 
prioritāros investīciju projektus, kas 
saņems atbalstu no valsts un/vai Savienības 
finansējuma.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk 
pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju 
saistītās problēmas. Gan pašreizējā Covid-
19 pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka stabilas un 
noturīgas ekonomikas un finanšu sistēmas, 
kuru pamatā ir spēcīga ekonomiskā un 
sociālā struktūra, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk reaģēt uz satricinājumiem un 
ātrāk atgūties no tiem. Tas, kādas būs 
Covid-19 krīzes sekas vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, būs kritiski atkarīgs no tā, cik 
strauji dalībvalstu ekonomika no krīzes 
atgūsies, un tas savukārt būs atkarīgs no tā, 
kādas ir dalībvalstu iespējas fiskāli 
manevrēt, lai veiktu pasākumus krīzes 
sociālās un ekonomiskās ietekmes 
mīkstināšanai, un no tā, cik noturīgas ir to 
ekonomikas. Tāpēc bez reformām un 
investīcijām, kuru uzdevums ir novērst 
ekonomikas strukturālās nepilnības un 
stiprināt to noturību, būs ļoti grūti 

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk 
pastiprinājusi ar demogrāfisko un sociālo 
situāciju saistītās problēmas, jo īpaši 
sievietēm un meitenēm pastāvošās 
nevienlīdzības dēļ. Pašreizējā Covid-19 
pandēmija un iepriekšējā ekonomikas un 
finanšu krīze ir parādījušas, ka gan stabilas 
un noturīgas ekonomikas, gan arī finanšu 
un sociālās labklājības sistēmas, kuru 
pamatā ir spēcīga ekonomiskā un sociālā 
struktūra un kuras nodrošina pienācīgu 
dzīves līmeni, palīdz dalībvalstīm efektīvāk 
reaģēt uz satricinājumiem un ātrāk atgūties 
no tiem. Tas, kādas būs Covid-19 krīzes 
sekas vidējā termiņā un ilgtermiņā, būs 
kritiski atkarīgs no tā, cik strauji 
dalībvalstu ekonomika no krīzes atgūsies, 
un tas savukārt būs atkarīgs no tā, kādas ir 
dalībvalstu iespējas fiskāli manevrēt, lai 
veiktu pasākumus krīzes sociālās un 
ekonomiskās ietekmes mīkstināšanai, un 
no tā, cik noturīgas ir to ekonomikas. 
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tautsaimniecībām nostāties uz ilgtspējīgas 
atveseļošanas ceļa un novērst aizvien 
plašāku plaisu veidošanos Savienībā.

Tāpēc reformām un investīcijām, kuru 
uzdevums ir novērst ekonomikas 
strukturālās nepilnības un stiprināt to 
ekonomisko, sociālo, vidisko un 
administratīvo noturību, būs būtiska 
nozīme, lai ekonomikas varētu nostāties 
uz ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa un 
novērst aizvien plašāku plaisu veidošanos 
Savienībā un novēršamu satricinājumu 
plašāku ietekmi uz vairākām dalībvalstīm 
vai Savienībā kopumā, kā arī to radītās 
problēmas konverģencei un kohēzijai.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Dalībvalstu sociālās labklājības 
sistēmas nodrošina, ka sabiedrībai un 
iedzīvotājiem tiek sniegti integrēti 
pakalpojumi un ekonomiskie labumi, kas 
nepieciešami cilvēka cienīgai dzīvei, 
aptverot šādas intervences jomas: 
sociālais nodrošinājums, veselības 
aprūpe, izglītība, mājokļi, nodarbinātība, 
tieslietas un sociālie pakalpojumi 
neaizsargātām grupām. Tām ir būtiska 
nozīme, lai panāktu ilgtspējīgu sociālo 
attīstību un veicinātu līdztiesību un 
sociālo taisnīgumu. Covid-19 krīzes dēļ 
dalībvalstu sociālās labklājības sistēmas 
izjūt vēl nepieredzētu spriedzi un 
spiedienu, jo tās netika veidotas tam, lai 
apmierinātu augošu sociālo pieprasījumu 
veselības un ekonomikas ārkārtas 
situācijas kontekstā. Sociālās labklājības 
sistēmas būs jāstiprina, lai tās varētu 
darboties un palīdzēt visiem iedzīvotājiem, 
jo īpaši krīzes vai sistēmisku 
satricinājumu situācijās.

Grozījums Nr. 5
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Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Covid-19 krīzes ekonomiskās sekas 
ir ievērojami samazinājušas daudzu 
dalībvalstu fiskālās manevrēšanas 
iespējas, tādējādi apdraudot to spēju 
īstenot nozīmīgas reformu un investīciju 
prioritātes. Lai gan Eiropas pusgads veido 
Savienības satvaru, kurā tiek noteiktas 
ekonomikas reformas un investīciju 
prioritātes, nepieciešamība veicināt 
atveseļošanu un veidot noturību, ko 
izgaismojusi Covid-19 krīze, sniedzas 
ārpus ekonomikas politikas jomas, un tai 
jāpiešķir pienācīga prioritāte Eiropas 
pusgada plānošanā un izveidē.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Viena no Savienības prioritātēm ir 
īstenot reformas, kas palīdz vairot valstu 
ekonomiku noturību, stiprināt 
pielāgotiesspēju un atraisīt izaugsmes 
potenciālu. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
ekonomikas atveseļošanu ievirzīt ilgtspējas 
sliedēs un atbalstīt augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams 
pēc pandēmijas krīzes, lai pavērtu ceļu 
ātrai atlabšanai.

(5) Viena no Savienības prioritātēm ir 
īstenot reformas, kas palīdz vairot valstu 
ekonomiku un sabiedrību noturību, 
stiprināt pielāgotiesspēju, atraisīt 
iekļaujošas izaugsmes potenciālu un 
pielāgoties tehnoloģiju attīstībai. Tāpēc ir 
ļoti svarīgi ekonomikas atveseļošanu 
ievirzīt ilgtspējas sliedēs un atbalstīt 
augšupējas ekonomiskās un sociālās 
konverģences procesu. Pat pirms Covid-19 
krīzes Savienības ekonomika un 
sabiedrība piedzīvoja dziļas pārmaiņas, ko 
izraisīja klimata pārmaiņas, vides, 
digitālās un demogrāfiskās problēmas un 
sociālo investīciju trūkums. Tas ir vēl jo 
vairāk nepieciešams pēc pandēmijas krīzes, 
lai pavērtu ceļu ātrai atlabšanai. Sociālajai 
ilgtspējai un iekļaušanai jābūt iekļaujošas 
un noturīgas sabiedrības veidošanas 
procesa stūrakmenim.



PE655.950v03-00 68/390 RR\1217780LV.docx

LV

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Sievietes ir ļoti aktīvi piedalījušās 
Covid-19 krīzes novēršanā — lielākā daļa 
veselības aprūpes nozares darba ņēmēju 
visā Savienībā ir sievietes — , apvienojot 
neapmaksātos aprūpes pienākumus ar 
tiešo darbu, kas bija īpaši grūti vientuļo 
vecāku (85 % gadījumos — sieviešu) 
ģimenēs. Būtiska nozīme ir investīcijām 
stabilā aprūpes infrastruktūrā, lai 
nodrošinātu līdztiesību starp sievietēm un 
vīriešiem, pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanu sievietēm ekonomikā un 
veidotu noturīgu sabiedrību, cīnītos pret 
nestabilu nodarbinātību nozarēs, kurās 
strādā galvenokārt sievietes, veicinātu 
darbvietu radīšanu un novērstu 
nabadzību un sociālo atstumtību. Turklāt 
šādām investīcijām ir pozitīva ietekme uz 
IKP, jo tās ļauj lielākam skaitam sieviešu 
piedalīties apmaksātā darbā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tomēr šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. 
Investīcijas zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās, jaudās un procesos, kuru 
mērķis ir palīdzēt pārkārtoties uz tīru 
enerģiju, kāpināt energoefektivitāti 
mājokļu sektorā un citās svarīgās 

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tomēr šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu ekonomisko un sociālo 
atveseļošanu un stiprinātu ilgtermiņa 
ilgtspējīgas izaugsmes potenciālu, 
palielinātu sociālo noturību un kohēziju 
un nepieļautu nevienlīdzības un 
nabadzības pieaugumu. Investīcijas 
zaļajās un digitālajās tehnoloģijās, jaudās 
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ekonomikas nozarēs, ir ļoti būtiskas 
ilgtspējīgai izaugsmei un darbvietu 
radīšanai. Tās arī vairos Savienības 
noturību un mazinās tās atkarību no 
citiem, pateicoties piegādes ķēžu 
diversificēšanai.

un procesos, kuru mērķis ir palīdzēt 
pārkārtoties uz tīru enerģiju, kāpināt 
energoefektivitāti mājokļu sektorā un citās 
svarīgās ekonomikas nozarēs, ir ļoti 
būtiskas ilgtspējīgai izaugsmei, kvalitatīvu 
darbvietu radīšanai un saglabāšanai un 
noturīgu darba tirgu veidošanai. Tās arī 
vairos Savienības noturību un neatkarību 
no citiem, pateicoties piegādes ķēžu 
diversificēšanai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanai dalībvalstīs. Mehānismam 
vajadzētu būt visaptverošam, un tajā 
vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt mehānismu, kas ļauj 
izplatīt tiešu finansiālo atbalstu 
dalībvalstīm. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
reformu saistībā ar Komisijas konkrētai 
valstij adresētajiem ieteikumiem Eiropas 
pusgada kontekstā un saistīto publisko 
investīciju īstenošanai dalībvalstīs, jo īpaši 
ņemot vērā Eiropas ilgtspējīgas izaugsmes 
stratēģijas mērķus, kas izklāstīti Eiropas 
zaļajā kursā, EPSR un UNSDG principus, 
lai sasniegtu sociālo un teritoriālo 
kohēziju. Mehānismam vajadzētu būt 
visaptverošam, un tajā vajadzētu arī 
izmantot pieredzi, ko Komisija un 
dalībvalstis guvušas, īstenojot citus 
instrumentus un programmas.

Grozījums Nr. 10

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

(10a) Mehānismam būtu jānodrošina 
sinerģija ar InvestEU un jāpapildina šī 
programma, paredzot iespēju dalībvalstīm 
to atveseļošanas un noturības plānos 
noteikt no InvestEU saņemamo summu, 
ar kuru atbalsta to uzņēmumu 
maksātspēju, kas veic darījumdarbības 
dalībvalstīs, kā arī to sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas darbības.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, 
kā arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu.

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, 
kā arī panākt taisnīgu pārkārtošanos, 
kurā neviens netiek atstāts novārtā, un 
sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 37 % no 
ES budžeta izdevumiem izlietot, atbalstot 
klimata mērķu sasniegšanu, nekādus 
līdzekļus nepiešķirot pasākumiem, kas 
negatīvi ietekmē pāreju uz klimatneitrālu 
ES līdz 2050. gadam. Turklāt, ņemot vērā 
to, ka Ilgtspējīgas attīstības programmai 
2030. gadam ir vajadzīga holistiska un 
starpnozaru politikas pieeja, lai 
nodrošinātu, ka ekonomikas, sociālās un 
vidiskās problēmas tiek risinātas kopumā, 
par vieno no Mehānisma prioritātēm ir 
jānosaka arī sociālā ilgtspēja.

Grozījums Nr. 12
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Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Pieņemot, ka ESTP kā Eiropas 
sociālā stratēģija nodrošinās, ka 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti, 
digitalizācija un demogrāfiskās 
pārmaiņas, kā arī atlabšana pēc Covid-19 
krīzes ir sociāli taisnīgas, Mehānisms 
palīdzēs īstenot tā 20 principus un 
sasniegt sociālā progresa mērķus un 
mērķrādītājus.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai būtu iespējams veikt 
pasākumus, kuri Mehānismu sasaista ar 
pareizu ekonomikas pārvaldību, tādējādi 
nodrošinot vienādus īstenošanas 
nosacījumus, Padomei – pēc Komisijas 
priekšlikuma un izmantojot īstenošanas 
aktus – būtu jādod pilnvaras apturēt 
periodu, kurā jāpieņem lēmumi par 
atveseļošanas un noturības plānu 
priekšlikumiem, un apturēt saskaņā ar 
Mehānismu veiktos maksājumus, ja ir 
konstatēta ekonomikas pārvaldības procesa 
būtiska neizpilde relevantajos gadījumos, 
kas uzskaitīti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. XXX/XX (...) 
[KNR]. Padomei būtu jāpiešķir arī 
pilnvaras saistībā ar šiem pašiem 
relevantajiem gadījumiem šādu 
apturēšanu atcelt ar īstenošanas aktu pēc 
Komisijas priekšlikuma.

(13) Lai būtu iespējams veikt 
pasākumus, kuri Mehānismu sasaista ar 
pareizu ekonomikas pārvaldību, pilnvaras 
pieņemt aktus būtu jādeleģē Komisijai 
saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā 
uz daļēju vai pilnīgu apturēšanu vai 
apturēšanas atcelšanu attiecībā uz 
periodu, kurā jāpieņem lēmumi par 
atveseļošanas un noturības plānu 
priekšlikumiem, un apturēt saskaņā ar 
Mehānismu veiktos maksājumus, ja ir 
konstatēta ekonomikas pārvaldības procesa 
būtiska neizpilde relevantajos gadījumos, 
kas uzskaitīti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. XXX/XX (...) 
[KNR]. Lēmums par maksājumu 
apturēšanu nebūtu jāpiemēro, ja ir spēkā 
vispārējā izņēmuma klauzula. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga 
un atbilstīga attiecīgo dokumentu 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei. 



PE655.950v03-00 72/390 RR\1217780LV.docx

LV

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Mehānisma piemērošanas jomai 
būtu jāattiecas uz politikas jomām, kas 
saistītas ar ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, veselību, konkurētspēju, 
uzņēmējdarbību, noturību, produktivitāti, 
finanšu sistēmu stabilitāti, kultūru, 
izglītību un prasmēm, bērnu un jaunatnes 
politiku, pētniecību un inovāciju, gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, valsts 
veselības aprūpes sistēmām, kā arī 
politikas jomām, kas atbilst ESTP un 
veicina tā principu īstenošanu, piemēram, 
saistībā ar sociālo aizsardzību, augstas 
kvalitātes nodarbinātību un investīcijām, 
dzimumu līdztiesību un personu ar 
invaliditāti integrāciju, sociālo dialogu, 
kas stiprina demokrātiskas sistēmas, 
tostarp efektīvas un neatkarīgas tiesu 
sistēmas, kā arī plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu un brīvību.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, kuras 
mērķis ir līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt veicināt ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju un dot ieguldījumu 
Savienības politikas, UNSDG, ESTP un 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanā, 
iekšējā tirgus, noturīgas ekonomiskās un 
sociālās struktūras un noturīgu darba 
tirgu stiprināšanā, risināt demogrāfiskās 
problēmas un stiprināt administratīvās un 
institucionālās spējas. Tālab tam vajadzētu 
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potenciālu pēckrīzes situācijā, veicināt 
nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

palīdzēt uzlabot dalībvalstu noturību un 
pielāgotiesspēju, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi, īpaši attiecībā uz 
mazaizsargātajām grupām, un balstīt zaļo 
un digitālo pārkārtošanos, kuras mērķis ir 
līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu pēckrīzes situācijā, veicināt 
kvalitatīvu darbvietu radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi un dzimumu 
līdztiesību, kā arī inovatīvu un ilgtspējīgu 
reindustrializāciju un infrastruktūru, 
izglītības, apmācības, pārkvalificēšanas 
un kvalifikācijas celšanas sistēmu 
reformas un atbalstīt reformas 
dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, lai 
veicinātu euro ieviešanu tajās.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Savukārt Mehānisma konkrētajam 
mērķim vajadzētu būt sniegt finansiālu 
atbalstu, lai būtu iespējams sasniegt 
atveseļošanas un noturības plānos 
izvirzītos reformu un investīciju 
starpposma un galīgos mērķrādītājus. Šis 
konkrētais mērķis būtu jārealizē ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

(15) Savukārt Mehānisma konkrētajam 
mērķim vajadzētu būt sniegt dalībvalstīm 
finansiālu atbalstu, lai sekmētu projektus, 
kas veicina dalībvalstu attīstību, 
investīcijas ražošanas un stratēģiskajās 
nozarēs un piešķirtu strukturējošu nozīmi 
vispārēju, bezmaksas un kvalitatīvu 
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā. 
Šis konkrētais mērķis būtu jārealizē, 
pienācīgi ievērojot attiecīgo dalībvalstu 
īpašās attīstības stratēģijas, sniedzot 
nozīmīgu ieguldījumu ar tūlītēju reakciju 
uz Covid-19 radīto ietekmi un 
publiskajām investīcijām, kam ir 
strukturējoša nozīme dalībvalstu un 
Savienības sociālās un teritoriālās 
kohēzijas nodrošināšanā.



PE655.950v03-00 74/390 RR\1217780LV.docx

LV

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, valsts reformu 
programmām, nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās 
plāniem un partnerību nolīgumiem un 
darbības programmām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Savienības fondiem. Lai 
pastiprinātu darbības, kas atbilst Eiropas 
zaļā kursa un Digitālās programmas 
prioritātēm, plānā būtu jāizklāsta arī 
pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos. Pasākumiem būtu jāļauj 
ātri sasniegt nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Lai īstenojamās reformas gūtu 
plašu atbalstu, dalībvalstīm, kuras vēlas 
gūt labumu no mehānisma, atveseļošanas 
un noturības plānu sagatavošanas 
procesā būtu jāapspriežas ar 
reģionālajām un vietējām iestādēm, 
pašvaldībām un citām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, ievērojot 
attiecīgos noteikumus rīcības kodeksā par 
partnerību saistībā ar kohēzijas politiku, 
kā arī ar valstu parlamentiem. 
Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar Savienības 
stratēģisko autonomiju, UNSDG, 
Savienības saistībām saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un principu “nenodari būtisku 
kaitējumu”, relevantajām, konkrētai valstij 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas Eiropas pusgada kontekstā, 
jo īpaši tām, kas saistītas ar sociālo un 
nodarbinātības politiku un ņemot vērā 
katrai dalībvalstij noteiktos konkrētos 
sociālos rādītājus, valsts reformu 
programmām, nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās 
plāniem un partnerību nolīgumiem un 
darbības programmām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Savienības fondiem. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāiekļauj arī konkrēti sociālie rādītāji, kas 
jāsasniedz, un ietekmes uz dzimumu 
līdztiesību novērtējums, kas atbilst 
Eiropas Dzimumu līdztiesības stratēģijas 
2020.–2025. gadam mērķiem. Lai 
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pastiprinātu darbības, kas atbilst Eiropas 
zaļā kursa un Digitālās programmas, 
Garantijas bērniem un Garantijas 
jauniešiem prioritātēm un ESTP 
principiem, plānā būtu jāizklāsta arī 
pasākumi, kas skar sešas šajā regulā 
noteiktās politikas jomas un dod tām tiešu 
labumu. Pasākumiem būtu jāļauj ātri 
sasniegt nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka, 
izstrādājot valsts atveseļošanas un 
noturības plānus, notiek apspriešanās ar 
sociālajiem partneriem un ka tiem tiek 
dota iespēja sniegt savu ieguldījumu 
agrīnā posmā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai dalībvalstīm, sagatavojot un 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus, 
būtu pietiekama informācija, Padomei 
Eiropas pusgada ietvaros būtu jāvar 
apspriest atveseļošanas, noturības un 
pielāgotiesspējas situāciju Savienībā. Lai 
nodrošinātu pienācīgus pierādījumus, šīs 
diskusijas būtu jābalsta uz Komisijas 
stratēģisko un analītisko informāciju, kas 
pieejama Eiropas pusgada kontekstā, un, ja 
tā ir pieejama, informāciju par plānu 
īstenošanu iepriekšējos gados.

(18) Lai dalībvalstīm, sagatavojot un 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus, 
būtu pietiekama informācija, Eiropas 
Parlamentam un Padomei Eiropas 
pusgada ietvaros būtu jāvar apspriest 
atveseļošanas, noturības un 
pielāgotiesspējas situāciju Savienībā. Lai 
nodrošinātu pienācīgus pierādījumus, šīs 
diskusijas būtu jābalsta uz Komisijas 
stratēģisko un analītisko informāciju, kas 
pieejama Eiropas pusgada kontekstā, un, ja 
tā ir pieejama, informāciju par plānu 
īstenošanu iepriekšējos gados.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
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21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību; tajā būtu jāiekļauj arī pasākumi, 
kas skar zaļo un digitālo pārkārtošanos; 
tajā būtu jāiekļauj arī skaidrojums par 
ierosinātā atveseļošanas un noturības plāna 
saderību ar valstij specifiskajām 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā. Visā procesa 
gaitā būtu jātiecas panākt un īstenot ciešu 
sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm.

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, apjoms, kādā pirms 
plāna iesniegšanas veikta apspriešanās ar 
reģionālajām un vietējām iestādēm un 
citām ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, tostarp galīgie 
un starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz Eiropas zaļā kursa mērķiem, 
ESTP un UNSDG principiem, jo īpaši 
ilgtspējīgas izaugsmes potenciālu, 
kvalitatīvu darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, kā arī 
uzlabojamie sociālie rādītāji saskaņā ar 
ESTP un UNSDG principiem; tajā būtu 
jāiekļauj arī pasākumi, kas skar zaļo un 
digitālo pārkārtošanos un dod tai tiešu 
labumu, un attiecīgā gadījumā aplēses 
par zaļās un digitālās pārkārtošanās 
ietekmi zaudēto darbvietu un 
nepietiekamās sociālās aizsardzības 
izteiksmē, kā arī atbilstīgi pasākumi šo 
problēmu risināšanai; tajā būtu jāiekļauj 
arī skaidrojums par ierosinātā 
atveseļošanas un noturības plāna saderību 
ar valstij specifiskajām problēmām un 
prioritātēm, kas apzinātas Eiropas pusgada 
kontekstā, un tam vajadzētu arī parādīt, 
kā plāns paredz veicināt dzimumu 
līdztiesību un dzimumlīdzsvarotu izaugsmi 
un darbavietu radīšanu. Visā procesa 
gaitā būtu jātiecas panākt un īstenot ciešu 
sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas relevantajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas; 
vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti un ar sociālo 
partneru un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju līdzdalību. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas relevantajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas; 
vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
kvalitatīvu darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, jo 
īpaši uz neaizsargātām grupām un 
jauniešiem, un palīdzēs īstenot Savienības 
stratēģisko autonomiju un Savienības un 
dalībvalstu saistības, jo īpaši Parīzes 
nolīgumu, UNSDG un ESTP, un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un mazināt infrastruktūras atšķirības; vai 
dalībvalsts sniegtais pamatojums par 
iesniegtā atveseļošanas un noturības plāna 
aplēstajām kopējām izmaksām ir pamatots 
un ticams, un samērīgs ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku, nodarbinātību un 
sociālo progresu; vai ierosinātajā 
atveseļošanas un noturības plānā ir ietverti 
saskanīgi reformu un publisko investīciju 
projektu īstenošanas pasākumi; un vai ir 
gaidāms, ka attiecīgās dalībvalsts ierosinātā 
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kārtība nodrošinās atveseļošanas un 
noturības plāna efektīvu īstenošanu, tostarp 
attiecībā uz ierosinātajiem starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem un saistītiem 
rādītājiem.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai palīdzētu sagatavot kvalitatīvus 
plānus un palīdzētu Komisijai novērtēt 
dalībvalstu iesniegtos atveseļošanas un 
noturības plānus un to, kādā mērā tie ir 
īstenoti, būtu jāparedz noteikums, kas ļauj 
konsultēties ar ekspertiem un — pēc 
dalībvalsts pieprasījuma – līdzbiedriem.

(24) Lai palīdzētu sagatavot kvalitatīvus 
plānus un palīdzētu Komisijai novērtēt 
dalībvalstu iesniegtos atveseļošanas un 
noturības plānus un to, kādā mērā tie ir 
īstenoti, būtu jāparedz noteikums, kas ļauj 
konsultēties ar ekspertiem un — pēc 
dalībvalsts pieprasījuma – līdzbiedriem. Ja 
šādi ekspertu atzinumi attiecas uz 
darbaspēka politiku, tiek informēti un 
galu galā iesaistīti sociālie partneri. 
Tehnisko palīdzību nevajadzētu pieprasīt 
jomās, kas pilnībā vai daļēji ir sociālo 
partneru kompetencē, ja vien sociālie 
partneri tam nepiekrīt. Šādas darbības 
nedrīkst apdraudēt sociālo partneru lomu 
vai darba koplīguma slēgšanas sarunu 
autonomiju.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos —, proti, ar to, ka 
plāna izmaksas ir lielākas par maksimālo 
finanšu iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos —, proti, ar to, ka 
plāna izmaksas ir lielākas par maksimālo 
finanšu iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
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iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 
tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem. Lai nodrošinātu, ka vairāk 
līdzekļu ir pieejams sākumā, dalībvalstīm 
vajadzētu aizdevumu pieprasīt ne vēlāk kā 
2024. gada 31. augustā. Pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jānosaka visu 
saskaņā ar šo regulu piešķirto aizdevumu 
kopējās summas limits. Turklāt katrai 
dalībvalstij piešķirtā aizdevuma 
maksimālais apjoms nedrīkstētu pārsniegt 
4,7 % no tās nacionālā kopienākuma. 
Izņēmuma gadījumos un atkarībā no 
pieejamajiem resursiem maksimālo limitu 
vajadzētu varēt paaugstināt. Tāpat pareizas 
finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, 
ka aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā 
no sasniegtajiem rezultātiem.

iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 
tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem. Lai nodrošinātu, ka vairāk 
līdzekļu ir pieejams sākumā, dalībvalstīm 
vajadzētu aizdevumu pieprasīt ne vēlāk kā 
2024. gada 31. augustā. Pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jānosaka visu 
saskaņā ar šo regulu piešķirto aizdevumu 
kopējās summas limits. Turklāt katrai 
dalībvalstij piešķirtā aizdevuma 
maksimālais apjoms nedrīkstētu pārsniegt 
6,8 % no tās nacionālā kopienākuma. 
Izņēmuma gadījumos un atkarībā no 
pieejamajiem resursiem maksimālo limitu 
vajadzētu varēt paaugstināt. Tāpat pareizas 
finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, 
ka aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā 
no sasniegtajiem rezultātiem. Komisijai 
aizdevuma atbalsta pieprasījums būtu 
jāizvērtē divu mēnešu laikā pēc 
pieprasījuma iesniegšanas dienas.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Ja attiecīgā dalībvalsts objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji 
īstenot atveseļošanas un noturības plānus, 
tai skaitā izpildīt starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, tostarp ja izmaiņas 
sociālajos un ekonomikas rādītājos 
objektīvu apstākļu dēļ nopietni ietekmē 
dalībvalsts iesniegto sākotnējo plānu, 
attiecīgā dalībvalsts var iesniegt Komisijai 
pamatotu lūgumu grozīt vai aizstāt tās 
lēmumu. Šajā nolūkā dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai ierosināt 
grozījumus atveseļošanas un noturības 
plānā un izmantot tehniskā atbalsta 
instrumentu.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
32.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32b) Ja Komisija nolemj apturēt 
dalībvalstij piešķirto finansējumu saistībā 
ar nepilnībām tiesiskuma ziņā, 
atbalsttiesīgajām reģionālā un vietējā 
līmeņa darbībām būtu jāturpina gūt 
labumu no Mehānisma.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
32.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32c) Dalībvalstīm, kurās ir pārmērīga 
nelīdzsvarotība, dalībvalstīm, kuru naudas 
vienība nav euro, un dalībvalstīm, kurās 
ir vērojama būtiska strukturālās attīstības 
aizkavēšanās, vajadzētu būt iespējai savos 
atveseļošanas un noturības plānos 
ierosināt reformas to problēmu 
risināšanai, kas ir izraisījušas šādu 
pārmērīgu nelīdzsvarotību.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
komunikācijas pasākumi, jo īpaši 
attiecībā uz pienākumu nodrošināt 
mehānisma ietvaros sniegtā atbalsta 
pamanāmību, tiek pienācīgi un 
nediskriminējošā veidā izplatīti attiecīgajā 
reģionālajā un vietējā līmenī, izmantojot 
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dažādus kanālus.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar īstenošanas aktu. Lai 
nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs 
regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras. 
Īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanu un finansiālā atbalsta 
maksājumu pēc attiecīgo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, 
Komisijai būtu jāīsteno saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 182/201113, ievērojot tajā 
izklāstīto pārbaudes procedūru. Pēc 
īstenošanas akta pieņemšanas attiecīgajai 
dalībvalstij un Komisijai vajadzētu būt 
iespējai vienoties par konkrētu tehniska 
rakstura operacionālo kārtību, kurā 
uzskaitīti tādi īstenošanas aspekti kā 
termiņi, ar starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem saistītie rādītāji un piekļuve 
pamatojošajiem datiem. Lai, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus, operacionālā kārtība 
saglabātu aktualitāti atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanas gaitā, vajadzētu 
paredzēt, ka šādas tehniskas kārtības 
elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. 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 noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 
netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 

(39) Pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai attiecībā uz to atveseļošanas un 
noturības plānu izstrādi, kas jāīsteno 
dalībvalstīm, un tām iedalīto finanšu 
iemaksu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Pēc 
deleģētā akta pieņemšanas attiecīgajai 
dalībvalstij un Komisijai vajadzētu būt 
iespējai vienoties par konkrētu tehniska 
rakstura operacionālo kārtību, kurā 
uzskaitīti tādi īstenošanas aspekti kā 
termiņi, ar starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem saistītie rādītāji un piekļuve 
pamatojošajiem datiem. Lai, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus, operacionālā kārtība 
saglabātu aktualitāti atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanas gaitā, vajadzētu 
paredzēt, ka šādas tehniskas kārtības 
elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. Uz šo regulu attiecas 
horizontālie finanšu noteikumi, kurus 
pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Līguma 322. pantu. Šie 
noteikumi ir noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 
netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz 
Līguma 322. pantu, attiecas arī uz 
Savienības budžeta aizsardzību nepilnību 
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dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 
322. panta pamata pieņemtie noteikumi 
attiecas arī uz Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
konstatētas vispārējas nepilnības 
tiesiskuma ziņā, tā kā tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai apgūšanai.

tiesiskuma ziņā gadījumos dalībvalstīs, jo 
tiesiskuma, neatkarīgu tiesas iestāžu, 
mediju plurālisma un plašsaziņas līdzekļu 
brīvības ievērošana ir būtiski 
priekšnoteikumi pareizai finanšu 
pārvaldībai un efektīvam Savienības 
finansējumam.

________________________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. 
februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 
lpp.).

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veselību, konkurētspēju, noturību, 
produktivitāti, izglītību un prasmēm, 
pētniecību un inovāciju, pārdomātu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijām, kā arī 
finanšu sistēmu stabilitāti.

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma, 
radot labāku nākotni nākamajai paaudzei, 
uzlabojot ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, sekmējot izaugsmi 
veicinošas reformas un stiprinot iekšējo 
tirgu, attiecas uz šādām sešām politikas 
jomām:

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
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3. pants – a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) zaļā pārkārtošanās, ņemot vērā 
Eiropas zaļā kursa mērķus;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
3. pants – b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) digitālā pārveide, ņemot vērā 
mērķus, kas noteikti Digitālajā 
programmā Eiropai;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
3. pants – c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ekonomiskā kohēzija, 
produktivitāte un konkurētspēja, ņemot 
vērā Savienības stratēģiju rūpniecības un 
MVU jomā mērķus;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
3. pants – d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sociālā kohēzija, ņemot vērā ESTP 
mērķus;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
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3. pants – e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iestāžu izturētspēja un spēju 
veidošana;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
3. pants – f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) Eiropas Atveseļošanas 
instrumenta (Next Generation EU) 
politikas nostādnes, ņemot vērā 
Garantijas bērniem un Garantijas 
jauniešiem mērķus.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
1. Šīs regulas piemērošanā pilnībā 
ņem vērā Līguma 152. pantu un valstu 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
sagatavoti saskaņā ar šo regulu, un ievēro 
valstu praksi un institucionālo sistēmu, 
tostarp attiecībā uz atalgojuma 
noteikšanu. Šajā regulā ievēro Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 28. pantu, 
tādēļ tā neietekmē tiesības apspriest, 
noslēgt vai īstenot koplīgumus vai arī 
kolektīvi rīkoties atbilstīgi valstu tiesību 
aktiem un praksei.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
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4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisms tiek izmantots problēmu 
jautājumu risināšanu sešās politikas 
jomās, kas noteiktas 3. pantā, tā veicinot 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabojot 
dalībvalstu noturību un pielāgošanās 
spēju, mīkstinot krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un atbalstot zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, un tā palīdzot 
atjaunot Savienības tautsaimniecību 
izaugsmes potenciālu, veicināt 
nodarbinātības radīšanu laikā pēc Covid-19 
krīzes, sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi un 
radīt Eiropas pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Mehānisms veicina Savienības 
politikas mērķu sasniegšanu, Savienības 
saistību izpildi saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un iekšējā tirgus, ESTP un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 
stiprināšanu, īstenojot pasākumus, kuru 
mērķis ir:

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pāreja uz klimatneitrālu Savienību 
līdz 2050. gadam, taisnīga pārkārtošanās, 
lai atbalstītu visvairāk skartos reģionus, 
ilgtspējīga mobilitāte un infrastruktūra; 
pasākumi, ar ko novērš enerģētisko 
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nabadzību, sekmē energoefektivitāti, 
resursu efektīvu izmantošanu un 
atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu, dažādo energoapgādi un 
garantē drošu energoapgādi, kā arī 
pasākumi lauksaimniecības, 
zivsaimniecības un lauku apvidu un 
pārrobežu teritoriju ilgtspējīgas attīstības 
politikas jomā;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns) – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) digitalizēt valsts nodarbinātības 
dienestus, paplašināt to lomu un veicināt 
digitālo infrastruktūru, uzlabot piekļuvi 
digitālajam darbam un sekmēt digitālo 
prasmju attīstību;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns) – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izveidot noturīgus darba tirgus ar 
pienācīgiem darba apstākļiem, stiprināt 
iekšējo vidi, veicināt investīcijas un 
atbalstīt augšupējas ekonomiskās un 
sociālās konverģences procesu; pasākumi 
uzņēmējdarbības iespēju un prasmju 
veicināšanai; radīt labvēlīgu vidi 
investīcijām un MVU, tostarp inovatīvai 
un ilgtspējīgai reindustrializācijai, 
investīcijas rūpniecības nozarē, konsolidēt 
Savienības ražošanas un stratēģiskās 
spējas, attīstīt rūpniecības ekosistēmas un 
atbalstīt dalībvalstis, kuru naudas vienība 
nav euro, to centienos ieviest vienoto 
valūtu;
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns) – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) panākt sociālo iekļaušanu, 
stiprināt sociālā nodrošinājuma un 
labklājības un aizsardzības sistēmas, 
sociālo dialogu, sociālās infrastruktūras 
attīstību, kvalitatīvu darbvietu izveidi, 
personu ar invaliditāti iekļaušanu, 
dzimumu līdztiesību, cīņu pret nabadzību 
un nevienlīdzību, novērst vīriešu un 
sieviešu darba samaksas atšķirības, 
nodrošināt piemērotu atvaļinājumu 
ģimenes apstākļu dēļ un elastīgu darba 
režīmu, kā arī palielināt sieviešu 
līdzdalību darba tirgū, tostarp nodrošinot 
vienlīdzīgas iespējas un karjeras 
izaugsmi;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns) – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) stiprināt dalībvalstu un to attiecīgo 
reģionālo un vietējo iestāžu 
administratīvās un institucionālās spējas, 
lai risinātu problēmas, ar kurām saskaras 
iestādes, pārvaldība, valsts pārvalde un 
ekonomikas un sociālā joma, lai uzlabotu 
sabiedrības veselības un veselības aprūpes 
sistēmas, tostarp reaģēšanas spējas krīzes 
situācijās, nodrošinātu kvalitatīvu un 
cenas ziņā pieņemamu aprūpes un mājas 
aprūpes pakalpojumu attīstību, drošākas, 
kvalitatīvākas un pieejamākas aprūpes 
iestādes un aprūpes centrus, medicīnisko 
aprīkojumu un pieejamus medicīniskos 
pakalpojumus visiem iedzīvotājiem; 
pasākumi, ar kuriem uzlabo valsts iestāžu 
spēju nodrošināt mobilu un pārrobežu 
darba ņēmēju tiesības, tostarp drošus un 
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vienādus darba apstākļus, algas saskaņā 
ar likumu un visu nepieciešamo 
informāciju; finanšu sistēmu stabilitāte, 
efektīvu un neatkarīgu tiesu sistēmu 
stiprināšana, plašsaziņas līdzekļu 
plurālisma un plašsaziņas līdzekļu 
brīvības veicināšana;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns) – f apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) risināt demogrāfiskās problēmas; 
kultūra, izglītība, mūžizglītība un PIA, 
tostarp izstrādāt valsts un reģionālas 
augšupējas un pārkvalificēšanās 
stratēģijas un darbības, labāk prognozēt 
darba tirgus attīstību; bērnu un jaunatnes 
politika, vienlīdzīgas iespējas un 
pieejamība visiem; veikt pensiju reformas, 
galveno uzmanību pievēršot darba ņēmēju 
un pašnodarbināto pensiju sistēmu 
ilgtspējai un piemērotībai, kā arī 
vienlīdzīgām iespējām sievietēm un 
vīriešiem iegūt pensijas tiesības.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savukārt Atveseļošanas un 
noturības mehānisma konkrētais mērķis, 
kas nepieciešams vispārīgā mērķa 
sasniegšanai, ir sniegt dalībvalstīm 
finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt 
savos atveseļošanas un noturības plānos 
izvirzītos reformu un investīciju 
starpposma un galīgos mērķrādītājus. Šo 
konkrēto mērķi tiecas sasniegt ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

2. Savukārt Atveseļošanas un 
noturības mehānisma konkrētais mērķis, 
kas nepieciešams vispārīgā mērķa 
sasniegšanai, ir sniegt dalībvalstīm 
finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt 
savos atveseļošanas un noturības plānos 
izvirzītos reformu un investīciju 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, 
vienlaikus ņemot vērā, ka ekonomiskās 
atšķirības, sociālā nevienlīdzība un sliktā 
sociālā aizsardzība rada pastarpinātas 
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sekas, kas grauj vispārējo Savienības 
stabilitāti. Šo konkrēto mērķi tiecas 
sasniegt ciešā sadarbībā ar attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis, kuru valūta nav euro 
un kurās vērojama būtiska strukturālās 
attīstības aizkavēšanās, var ierosināt 
atveseļošanas un noturības plānus savu 
problēmu risināšanai.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Atveseļošanas un noturības 
mehānisma atbalstu var piešķirt 
reformām un investīcijām, ko dalībvalstis 
uzsākušas pēc 2020. gada 1. februāra.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām summām var segt arī 
izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas katra instrumenta 
pārvaldībai un mērķu sasniegšanai, jo īpaši 
izdevumus par pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informēšanas un 

2. No 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām summām var segt arī 
izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas katra instrumenta 
pārvaldībai un mērķu sasniegšanai, ciktāl 
tās ir saistītas ar šīs regulas mērķiem un 
ar noteikumu, ka tās nav atbalsttiesīgās 
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komunikācijas darbībām, tostarp 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās 
saistītas ar šīs regulas mērķiem, izdevumus 
saistībā ar IT tīkliem, kas vērsti uz 
informācijas apstrādi un apmaiņu, 
korporatīvajiem informācijas tehnoloģijas 
rīkiem, un visus pārējos tehniskās un 
administratīvās palīdzības izdevumus, kas 
Komisijai rodas katra instrumenta 
pārvaldības rezultātā. Izdevumi var būt 
arī citu atbalsta pasākumu izmaksas, 
piemēram, par kvalitātes kontroli un 
projektu uzraudzību uz vietas, kā arī 
izmaksas, kuras rodas, konsultācijām 
piesaistot līdzbiedrus un ekspertus, kas 
palīdz novērtēt un īstenot reformas un 
investīcijas.

darbības tehniskā atbalsta saņemšanai 
saskaņā ar Regulas ... [par tehniskā 
atbalsta instrumentu, 2020/0103 (COD)] 
7. pantu. Ja dalībvalsts neizmanto 
piešķirto finansējumu, minēto 
finansējumu Komisija var darīt pieejamu 
priekšlikumiem, kas izstrādāti pēc 
apspriešanās ar reģionālajām un vietējām 
iestādēm un citām ieinteresētajām 
personām, tostarp sociālajiem partneriem 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
lai veicinātu atklātas debates ar mērķi 
atbalstīt pētniecības, sabiedriskās 
apspriešanas un informācijas izplatīšanas 
darbības attiecībā uz reformām, kas 
vajadzīgas, lai novērstu Covid-19 krīzes 
negatīvās sekas.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir konstatēta būtiska neatbilstība, 
kas saistīta ar kādu no tiem gadījumiem, 
kas uzskaitīti 15. panta 7. punktā Regulā, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par [...)] 
[KNR], Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ar īstenošanas aktu pieņem 
lēmumu apturēt 17. panta 1. un 2. punktā 
minēto lēmumu pieņemšanas periodu vai 
apturēt maksājumus, ko veic saskaņā ar 
Atveseļošanas un noturības mehānismu.

1. Ja ir konstatēta būtiska neatbilstība, 
kas saistīta ar kādu no tiem gadījumiem, 
kas uzskaitīti 15. panta 7. punktā Regulā, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par [...)] 
[KNR], Komisija saskaņā ar 27.a pantu 
pieņem deleģēto aktu attiecībā uz lēmumu 
apturēt 17. panta 1. un 2. punktā minēto 
lēmumu pieņemšanas periodu vai apturēt 
maksājumus, ko daļēji vai pilnībā veic 
saskaņā ar Atveseļošanas un noturības 
mehānismu.

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā minēto 
lēmumu par maksājumu apturēšanu 
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piemēro maksājumu pieteikumiem, kas 
iesniegti pēc dienas, kad pieņemts lēmums 
par maksājumu apturēšanu.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
 9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Šīs regulas 17. pantā minētā 
perioda apturēšanu piemēro no nākamās 
dienas pēc šī panta 1. punktā minētā 
lēmuma pieņemšanas.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Lēmumu par 1. punktā minēto 
maksājumu apturēšanu nepiemēro, ja ir 
spēkā vispārējā izņēmuma klauzula.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja iestājas kāds no gadījumiem, kas 
minēti 15. panta 11. punktā Regulā, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par [...], 
Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar 
īstenošanas aktu pieņem lēmumu atcelt 
iepriekšējā punktā minētā perioda vai 
maksājumu apturēšanu.

2. Ja iestājas kāds no gadījumiem, kas 
minēti 15. panta 11. punktā Regulā, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par [...], 
Komisija saskaņā ar 27.a pantu pieņem 
deleģēto aktu attiecībā uz lēmumu atcelt 
iepriekšējā punktā minētā perioda vai 
maksājumu apturēšanu. Attiecīgās 
procedūras vai maksājumus atsāk 
nākamajā dienā pēc apturēšanas 
atcelšanas.
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Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Gadījumā, ja Komisija nolemj 
apturēt dalībvalstij piešķirto finansējumu 
sakarā ar nepilnībām tiesiskuma ziņā, 
atbalstāmās reģionālā un vietējā līmeņa 
darbības turpina gūt labumu no 
Mehānisma.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aizdevuma atbalsts attiecīgās 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānam nav lielāks par starpību starp 
atveseļošanas un noturības plāna kopējām 
izmaksām (kas attiecīgā gadījumā ir 
pārskatītas) un 10. pantā minēto maksimālo 
finanšu iemaksu. Katrai dalībvalstij 
piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms 
nepārsniedz 4,7 % no tās nacionālā 
kopienākuma.

4. Aizdevuma atbalsts attiecīgās 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānam nav lielāks par starpību starp 
atveseļošanas un noturības plāna kopējām 
izmaksām (kas attiecīgā gadījumā ir 
pārskatītas) un 10. pantā minēto maksimālo 
finanšu iemaksu. Katrai dalībvalstij 
piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms 
nepārsniedz 6,8 % no tās nacionālā 
kopienākuma.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) skaidrojums par to, kā plānā 
iekļautie pasākumi novērsīs nepilnības 
attiecībā uz Līguma par Eiropas 
Savienību 2. pantā noteiktajām vērtībām;
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) skaidrojums par to, kā plānā 
paredzētajos pasākumos ir ņemtas vērā 
nostājas, kas saņemtas no dalībvalsts 
bezpeļņas pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un vietējām vai 
reģionālajām iestādēm.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 
ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu.

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 
ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu. 
Lai sagatavotu atveseļošanas un 
noturības plānus, dalībvalstis var izmantot 
tehniskā atbalsta instrumentu, ievērojot 
Regulu XX/YYYY [ar ko tiek izveidots 
tehniskā atbalsta instruments].

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atspoguļojot Eiropas zaļo kursu, 
kas ir Eiropas ilgtspējīgas izaugsmes 
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stratēģija un ar darbiem apliecinot 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un sasniegt UNSDG, vismaz 
37 % no summas, kura piešķirta katram 
atveseļošanas un noturības plānam, tiek 
izmantota tam, lai palīdzētu ieviest 
darbības rīcībai klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomā un vides ilgtspējas 
mērķus. Komisija ar deleģēto aktu pieņem 
attiecīgu metodiku, lai palīdzētu 
dalībvalstīm šo prasību izpildīt.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Atspoguļojot ESTP kā Eiropas 
sociālā progresa stratēģiju, ievērojama 
daļa no katra atveseļošanas un noturības 
plāna summas tiek izmantotas tam, lai 
veicinātu ESTP mērķu īstenošanu. 
Komisija ar deleģēto aktu pieņem 
attiecīgu metodiku, lai palīdzētu 
dalībvalstīm šo prasību izpildīt.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Atspoguļojot Eiropas 
Atveseļošanas instrumentu (Next 
Generation EU), kas pēc būtības ir 
nākotnes instruments, un apzinoties, cik 
digitālo prasmju programma, Garantija 
bērniem un Garantija jauniešiem ir 
svarīgas, visi atveseļošanas un noturības 
plāni palīdz novērst ilgstoša kaitējuma 
risku jauniešu izredzēm darba tirgū un 
jauniešu labklājībai kopumā, piedāvājot 
tieši jauniešiem paredzētus risinājumus 
un atbildes pasākumus saistībā ar 
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kvalitatīvu nodarbinātību, izglītību un 
kvalifikāciju.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās vai ir tai relevantas. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās vai ir relevantas politikas 
jomām, kas noteiktas 3. pantā, kā arī 
teritoriālajai, sociālajai un ekonomiskajai 
kohēzijai, vienlaikus ņemot vērā 
investīciju vajadzības un problēmas, kas 
saistītas ar reģionālajām un vietējām 
atšķirībām. Atveseļošanas un noturības 
plāni veicina Savienības stratēģisko 
autonomiju, pāreju uz klimatneitralitāti 
līdz 2050. gadam un sociālo ilgtspēju, 
īstenojot ESTP un UNSDG. Atveseļošanas 
un noturības plāni ir arī saderīgi ar 
informāciju, ko dalībvalstis iekļāvušas 
Eiropas pusgada kontekstā sagatavotajās 
valsts reformu programmās, nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos un to 
atjauninājumos saskaņā ar Regulu (ES) 
2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

______________________________ ________________________
21 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību.

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību.

22 […] 22 […]
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Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atveseļošanas un noturības plānus 
izstrādā pēc apspriešanās ar reģionālajām 
un vietējām iestādēm un citām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) XX/xx1a 6. pantu;
____________________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes (..) 
Regula (ES) XX/XX, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu 
Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fondu un finanšu 
noteikumus attiecībā uz tiem un uz 
Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās 
drošības fondu un Robežu pārvaldības un 
vīzu instrumentu (OV L ...).

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, 
ar šo Mehānismu var palīdzēt pieņemt 
integrētus plānus investīcijām digitālajās 
infrastruktūrās un prasmēs, kā arī 
palīdzēt veidot efektīvu finansēšanas 
sistēmu, lai panāktu Savienības reģionu 
augstāko iespējamo konkurētspēju.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
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15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts iesniegtais 
atveseļošanas un noturības plāns ir 
pielikums valsts reformu programmai, un 
to oficiāli iesniedz ne vēlāk kā līdz 
30. aprīlim. Plāna projektu dalībvalsts var 
iesniegt, sākot no iepriekšējā gada 
15. oktobra, kopā ar nākamā gada budžeta 
projektu.

2. Dalībvalsts iesniegtais 
atveseļošanas un noturības plāns ir 
pielikums valsts reformu programmai, un 
to oficiāli iesniedz ne vēlāk kā līdz 
30. aprīlim. Plāna projektu dalībvalsts var 
iesniegt, sākot no iepriekšējā gada 
15. oktobra, kopā ar nākamā gada budžeta 
projektu. Šādus plānu projektus iesniedz 
sociālajiem partneriem apspriešanai ne 
vēlāk kā februārī pirms aprīļa termiņa, 
līdz kuram plāns oficiāli jāiesniedz 
Komisijai, dodot sociālajiem partneriem 
vismaz 30 dienas rakstiskas atbildes 
sniegšanai.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) skaidrojums par to, kā iecerēts 
risināt Eiropas pusgada kontekstā 
apzinātās konkrētajai valstij raksturīgās 
problēmas un prioritātes;

(a) skaidrojums par to, kā varētu 
risināt Eiropas pusgada ietvaros apzinātās 
problēmas un prioritātes, jo īpaši tās, kas 
saistītas ar sociālo un nodarbinātības 
politiku;

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci;

(b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, kvalitatīvu darbvietu radīšanu, 
sociālo progresu un ekonomisko un 
sociālo noturību, samazina infrastruktūras 
atšķirības, mīkstina krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi uz neaizsargātākajām 
grupām un jauniešiem un ekonomisko 
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ietekmi uz MVU un sekmē ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju un 
konverģenci, kā arī Savienības stratēģisko 
autonomiju;

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) apjoms, kādā tiek veikta 
apspriešanās ar reģionālajām un vietējām 
iestādēm un citām ieinteresētajām 
personām, tostarp sociālajiem partneriem 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
kuru īsteno pirms atveseļošanas un 
noturības plāna iesniegšanas; papildus 
plānam iesniedz sociālo partneru rakstiski 
pamatotu ieguldījumu;

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdzēs risināt no tām 
izrietošās problēmas;

(c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi dos ieguldījumu sešos pīlāros, 
kas minēti 3. pantā;

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) sociālie rādītāji, kas jāsasniedz ar 
ierosināto Atveseļošanas un noturības 
plānu, un ieguldījums ESTP īstenošanā 
un UNSDG sasniegšanā;
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Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) attiecīgā gadījumā aplēse par zaļās 
un digitālās pārkārtošanās ietekmi 
zaudēto vai radīto darbvietu izteiksmē, kā 
arī atbilstīgi pasākumi šo problēmu 
risināšanai, jo īpaši reģionos, kuros tiks 
veikta ievērojama enerģētikas 
pārkārtošana;

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) skaidrojums par to, kā pasākumi 
ievēro sadarbspējas, energoefektivitātes, 
datu aizsardzības, digitālās vienlīdzības 
veicināšanas, digitālās pieejamības, 
atklātā pirmkoda programmatūras un 
datortehnikas risinājumu un personas 
datu principus;

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cd) skaidrojums par to, kā konkrētais 
plāns atbilst attiecīgajiem dokumentiem, 
kas pieņemti jaunākā Eiropas pusgada 
kontekstā;
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Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ce apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ce) detalizēts skaidrojums par to, kā ar 
pasākumiem ir iecerēts panākt to, ka 
vismaz 37 % no atveseļošanas un 
noturības plānam pieprasītās summas tiek 
izmantoti tam, lai palīdzētu integrēt 
pasākumus rīcībai klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomā un vides ilgtspējas 
mērķus, pamatojoties uz metodiku, kuru 
Komisija noteikusi saskaņā ar 14. panta 
1. punktu;

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cf) detalizēts skaidrojums par to, kā ar 
pasākumiem ir iecerēts panākt to, ka 
būtiska daļa no atveseļošanas un 
noturības plānam pieprasītās summas tiek 
izmantota tam, lai palīdzētu ieviest ESTP 
mērķus, pamatojoties uz metodiku, kuru 
noteikusi Komisija saskaņā ar 14. panta 
1. punktu;

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cg) dzimumu līdztiesības novērtējuma 
plāns ekonomikas atveseļošanai saskaņā 
ar mērķiem, kas izklāstīti dzimumu 
līdztiesības stratēģijā, lai efektīvi novērstu 
krīzes negatīvo ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību, jo īpaši nodrošinot kvalitatīvu 



RR\1217780LV.docx 101/390 PE655.950v03-00

LV

darbvietu radīšanu sievietēm, samazinot 
dzimumu darba samaksas atšķirības un 
nodrošinot kredītu pieejamību sievietēm 
uzņēmējām, un lai ar pasākumiem 
novērstu un apkarotu ar dzimumu saistītu 
vardarbību un seksuālu uzmākšanos;

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ch apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ch) apliecinājums par interešu 
konflikta neesamību saistībā ar 
Savienības budžeta izpildi attiecībā uz 
visiem plānā iekļautajiem publisko 
ieguldījumu pasākumiem;

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ci apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ci) pierādījums tam, ka paredzētās 
reformas un investīcijas, kas iekļautas 
plānā, atbilst principam “neradīt būtisku 
kaitējumu”;

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) kārtība, kā attiecīgā dalībvalsts 
efektīvi īstenos atveseļošanas un noturības 
plānu, ieskaitot ierosinātos starpposma un 
galīgos mērķrādītājus un saistītos rādītājus;

(j) kārtība, kā attiecīgā dalībvalsts 
efektīvi īstenos atveseļošanas un noturības 
plānu, ieskaitot ierosinātos starpposma un 
galīgos mērķrādītājus un saistītos rādītājus, 
tostarp to, kā plāns uzlabo katras 
dalībvalsts sniegumu sociālo rezultātu 
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kopsavilkumā;

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) apliecinājums, ka finansiālo 
atbalstu piešķir tikai tiem uzņēmumiem, 
kas ievēro piemērojamos koplīgumus un 
nav reģistrēti nodokļu oāzēs, kuras 
uzskaitītas Padomes secinājumu par 
pārskatīto ES sarakstu ar jurisdikcijām, 
kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, 
I pielikumā;

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanas gaitā dalībvalstis var prasīt, 
lai Komisija organizē labas prakses 
apmaiņu, lai prasošās dalībvalstis varētu 
izmantot citu dalībvalstu gūto pieredzi. 
Dalībvalstis var arī prasīt tehnisko atbalstu 
no tehniskā atbalsta instrumenta saskaņā ar 
attiecīgo regulu.

4. Atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanas gaitā dalībvalstis var prasīt, 
lai Komisija organizē labas prakses 
apmaiņu, lai prasošās dalībvalstis varētu 
izmantot citu dalībvalstu gūto pieredzi. 
Dalībvalstis var arī prasīt tehnisko atbalstu 
no tehniskā atbalsta instrumenta saskaņā ar 
attiecīgo regulu. Tehniskajā atbalstā 
pilnībā ievēro valstu noteikumus un 
praksi attiecībā uz darba koplīguma 
slēgšanas sarunām. Tehniskā atbalsta 
darbības nedrīkst apdraudēt ne sociālo 
partneru lomu, ne darba koplīguma 
slēgšanas sarunu autonomiju. Tehnisko 
palīdzību nevar pieprasīt jomās, kas 
pilnībā vai daļēji ir sociālo partneru 
kompetencē, ja vien sociālie partneri tam 
nesniedz savu piekrišanu.
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Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskanīgumu un to, kā tas sekmē zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, un šajā nolūkā 
ņem vērā šādus kritērijus:

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna atbilstību un saskaņotību 
un tā ieguldījumu ekonomisko, sociālo un 
veselības vajadzību apmierināšanā. Šajā 
sakarībā novērtējumā ņem vērā šādus 
kritērijus:

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā vai 
citos relevantos dokumentos ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

(a) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā, jo 
īpaši tās, kas saistītas ar sociālo un 
nodarbinātības politiku, vai citos 
relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

Grozījums Nr. 83

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

svītrots

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
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16. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) vai atveseļošanas un noturības 
plāns veicina Savienības un tās 
dalībvalstu saistību izpildi, jo īpaši 
Savienības klimata mērķu sasniegšanu, 
proti, līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību, tostarp tās 
saistību izpildi saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu, Eiropas zaļo vienošanos, kā arī 
ESTP principu, Eiropas Dzimumu 
līdztiesības stratēģijas un UNSDG 
īstenošanu;

Grozījums Nr. 85

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānam būs ilgstoša ietekme uz 
attiecīgo dalībvalsti;

(c) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānam būs ilgstoša ietekme uz 
attiecīgo dalībvalsti, un vai 37 % no 
atveseļošanās un noturības plāna palīdz 
risināt klimata pārmaiņas;

Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

(d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs īstenot 3. 
pantā minēto darbības jomu un mērķus;
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Grozījums Nr. 87

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēsto kopējo izmaksu 
summu ir pamatots un ticams, un samērīgs 
ar paredzamo ietekmi uz ekonomiku un 
nodarbinātību;

(e) vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēsto kopējo izmaksu 
summu ir pamatots un ticams, un samērīgs 
ar paredzamo ietekmi uz ekonomiku, 
nodarbinātību un sociālo kohēziju;

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi;

(f) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskaņoti reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi;

Grozījums Nr. 89

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) vai ir gaidāms, ka attiecīgo 
dalībvalstu ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz iecerēto 
grafiku, starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

(g) vai ir gaidāms, ka attiecīgo 
dalībvalstu ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz iecerēto 
grafiku, starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem, 
kas ietver sasniegumus jomās, uz kurām 
attiecas sociālo rezultātu kopsavilkums.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums



PE655.950v03-00 106/390 RR\1217780LV.docx

LV

16. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) vai atveseļošanas un noturības 
plāns veicina atslēgas infrastruktūras 
attīstību, jo īpaši dalībvalstīs, kurās IKP 
uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par vidējo 
rādītāju ES un valsts parāda līmenis ir 
ilgtspējīgs;

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gb) vai būtiska no atveseļošanas un 
noturības plāna pieprasītās summas daļa 
dos labumu ESTP mērķu īstenošanai, 
pamatojoties uz metodiku, kuru Komisija 
noteikusi saskaņā ar 14. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu četru mēnešu laikā no 
brīža, kad dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
atveseļošanas un noturības plānu. Ja 
Komisijas novērtējums par dalībvalsts 
iesniegto atveseļošanas un noturības plānu 
ir pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

1. Divu mēnešu laikā no brīža, kad 
dalībvalsts oficiāli iesniegusi atveseļošanas 
un noturības plānu, Komisija ar deleģētu 
aktu saskaņā ar 27.a pantu pieņem 
lēmumu, kurā novērtē atveseļošanas un 
noturības plānu. Ja Komisijas novērtējums 
par dalībvalsts iesniegto atveseļošanas un 
noturības plānu ir pozitīvs, minētajā 
lēmumā nosaka, kādas reformas un 
investīciju projekti dalībvalstij jāīsteno, 
tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.
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Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts ir pieprasījusi 
aizdevuma atbalstu, šajā lēmumā nosaka 
arī aizdevuma atbalsta summu, kas minēta 
12. panta 4. un 5. punktā, un dalībvalstij 
īstenojamās papildu reformas un 
investīcijas, ko skar atbalsta pieprasījums, 
tostarp papildu starpposma un galīgos 
mērķrādītājus.

2. Ja dalībvalsts ir pieprasījusi 
aizdevuma atbalstu, Komisijas lēmumā 
nosaka arī aizdevuma atbalsta summu, kas 
minēta 12. panta 4. un 5. punktā, un 
dalībvalstij īstenojamās papildu reformas 
un investīcijas, ko skar atbalsta 
pieprasījums, tostarp papildu starpposma 
un galīgos mērķrādītājus.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
27. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja attiecīgā dalībvalsts objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji 
īstenot atveseļošanas un noturības plānu, 
tai skaitā sasniegt starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, attiecīgā dalībvalsts var 
iesniegt Komisijai pamatotu lūgumu grozīt 
vai aizstāt 17. panta 1. un 2. punktā 
minētos lēmumus. Šajā nolūkā dalībvalsts 
var ierosināt grozītu vai jaunu 
atveseļošanas un noturības plānu.

1. Ja attiecīgā dalībvalsts objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji 
īstenot atveseļošanas un noturības plānu, 
tai skaitā sasniegt starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, tostarp tad, ja izmaiņas 
sociālajos un ekonomiskajos rādītājos 
objektīvu apstākļu dēļ būtiski ietekmē 
attiecīgās dalībvalsts sākotnējo 
priekšlikumu, attiecīgā dalībvalsts var 
iesniegt Komisijai pamatotu lūgumu grozīt 
vai aizstāt 17. panta 1. un 2. punktā 
minētos lēmumus. Šajā nolūkā dalībvalsts 
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pēc apspriešanās ar sociālajiem 
partneriem un citām attiecīgajām 
iesaistītajām pusēm var ierosināt grozītu 
vai jaunu atveseļošanas un noturības plānu. 
Dalībvalsts šim nolūkam var izmantot 
tehniskā atbalsta instrumentu un jebkurā 
laikā var iesniegt tehniskā atbalsta 
pieprasījumu.

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti apstiprinātajā atveseļošanas un 
noturības plānā, attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu 
finanšu iemaksas un — attiecīgā 
gadījumā — aizdevuma daļas izmaksas 
pieprasījumu. Dalībvalstis šādus izmaksas 
pieprasījumus var iesniegt Komisijai reizi 
divos gados. Komisija divu mēnešu laikā 
pēc pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai 
ir apmierinoši izpildīti attiecīgie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji, kas 
izklāstīti 17. panta 1. punktā minētajā 
lēmumā. Novērtējuma vajadzībām ņem 
vērā 17. panta 6. punktā minēto 
operacionālo kārtību. Komisijai var 
palīdzēt eksperti.

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti apstiprinātajā atveseļošanas un 
noturības plānā, kurš apstiprināts ar 
17. panta 1. punktā minēto Komisijas 
deleģēto aktu, attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu 
iemaksas un — attiecīgā gadījumā — 
aizdevuma daļas izmaksas pieprasījumu. 
Dalībvalstis šādus izmaksas pieprasījumus 
var iesniegt Komisijai reizi divos gados. 
Komisija divu mēnešu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai ir 
apmierinoši izpildīti attiecīgie starpposma 
un galīgie mērķrādītāji, kas izklāstīti 
17. panta 1. punktā minētajā deleģētajā 
aktā. Novērtējuma vajadzībām ņem vērā 
17. panta 6. punktā minēto operacionālo 
kārtību. Komisijai var palīdzēt eksperti.

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja attiecīgā dalībvalsts nav veikusi 
nepieciešamos pasākumus sešu mēnešu 
laikā no finansējuma apturēšanas, Komisija 
atceļ finanšu iemaksas summu saskaņā ar 

6. Ja attiecīgā dalībvalsts nav veikusi 
nepieciešamos pasākumus sešu mēnešu 
laikā no finansējuma apturēšanas, Komisija 
dara finanšu iemaksas summu pieejamu 
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Finanšu regulas 14. panta 1. punktu pēc 
tam, kad tā attiecīgajai dalībvalstij ir devusi 
iespēju iesniegt savus apsvērumus divu 
mēnešu laikā no secinājumu paziņošanas.

reģionālajām un vietējām pašvaldībām un 
citām ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kas palīdz 
risināt atveseļošanas un noturības plānā 
norādītās problēmas, pēc tam, kad tā 
attiecīgajai dalībvalstij ir devusi iespēju 
iesniegt savus apsvērumus divu mēnešu 
laikā no secinājumu paziņošanas.

Grozījums Nr. 98

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja līdzekļi tiek atcelti saistībā ar 
nepilnībām tiesiskuma ziņā, Komisija 
nodrošina, ka atbilstīgās reģionālās un 
vietējās iestādes un citas ieinteresētās 
personas, tostarp sociālie partneri un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
turpina gūt labumu no Mehānisma.

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja astoņpadsmit mēnešu laikā no 
17. panta 1. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas dienas attiecīgajai dalībvalstij 
nav izdevies panākt reālu progresu 
attiecībā uz visiem būtiskajiem starpposma 
un galīgajiem mērķrādītājiem, finanšu 
iemaksas summu atceļ saskaņā ar 
Finanšu regulas 14. panta 1. punktu.

7. Ja astoņpadsmit mēnešu laikā no 
17. panta 1. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas dienas attiecīgajai dalībvalstij 
nav izdevies panākt reālu progresu 
attiecībā uz visiem būtiskajiem starpposma 
un galīgajiem mērķrādītājiem, finanšu 
iemaksas summu dara pieejamu 
reģionālajām un vietējām pašvaldībām un 
citām ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kas palīdz 
risināt atveseļošanas un noturības plānā 
norādītās problēmas.
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Grozījums Nr. 100

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija lēmumu par finanšu iemaksas 
atcelšanu pieņem pēc tam, kad tā 
attiecīgajai dalībvalstij ir devusi iespēju 
iesniegt savus apsvērumus divu mēnešu 
laikā no brīža, kad paziņots novērtējums 
par to, vai ir panākts reāls progress.

Attiecīgajai dalībvalstij ir iespēja iesniegt 
savus apsvērumus divu mēnešu laikā no 
brīža, kad paziņots novērtējums par to, vai 
ir panākts reāls progress.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros ziņo 
par to, kādi panākumi ir gūti atveseļošanas 
un noturības plānu, tostarp 17. panta 
6. punktā minētās operacionālās kārtības 
īstenošanā. Tālab dalībvalstu ceturkšņa 
ziņojumus pienācīgi atspoguļo valstu 
reformu programmās, kuras izmanto kā 
instrumentu, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem.

Attiecīgā dalībvalsts reizi pusgadā Eiropas 
pusgada procedūras ietvaros ziņo par to, 
kādi panākumi ir gūti atveseļošanas un 
noturības plānu, tostarp 17. panta 6. punktā 
minētās operacionālās kārtības īstenošanā. 
Tālab dalībvalstu pusgada ziņojumus 
pienācīgi atspoguļo valstu reformu 
programmās, kuras izmanto kā 
instrumentu, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem, tostarp par pasākumiem, 
kas veikti, lai nodrošinātu koordināciju 
starp Mehānismu, Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem un 
citām Savienības finansētām 
programmām. Ziņojumu vienlaikus un 
bez liekas kavēšanās nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
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21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 
vai konfidenciālu informācija, kuras 
izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses.

1. Komisija vienlaikus un bez liekas 
kavēšanās nosūta Eiropas Parlamentam un 
Padomei atveseļošanas un noturības 
plānus, kas apstiprināti ar Komisijas 
deleģēto aktu saskaņā ar 17. pantu, un šo 
plānu novērtējumu.

Grozījums Nr. 103

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
2. punktā minētie Komisijas 
komunikācijas pasākumi, jo īpaši 
attiecībā uz pienākumu izmantot 
Mehānisma ietvaros sniegto atbalstu, tiek 
pienācīgi izplatīti attiecīgajos reģionālajos 
un vietējos līmeņos.

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Atveseļošanas un noturības rezultātu 

kopsavilkums
1. Komisija izveido atveseļošanas un 
noturības rezultātu kopsavilkumu 
(„rezultātu kopsavilkums”), kas atspoguļo 
to, kā katra dalībvalsts ar savu 
atveseļošanas un noturības plānu īsteno 
reformas un investīcijas, par kurām ir 
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panākta vienošanās.
2. Rezultātu kopsavilkumā ir iekļauti 
galvenie rādītāji — piemēram, sociālie, 
ekonomikas un vides rādītāji —, pēc 
kuriem novērtē, kādu progresu ar 
atveseļošanas un noturības plāniem ir 
izdevies panākt katrā no sešām jomām, 
kas nosaka šīs regulas darbības jomu.
3. Rezultātu kopsavilkumā ir 
norādīts, ciktāl ir izdevies sasniegt 
attiecīgos starpposma mērķrādītājus, kas 
noteikti atveseļošanas un noturības 
plānos, un kādi trūkumi ir konstatēti 
attiecīgo plānu īstenošanā, un tajā ir 
iekļauti Komisijas ieteikumi par to, kā 
attiecīgos trūkumus novērst.
4. Rezultātu kopsavilkumā ir arī 
apkopoti ieteikumi dalībvalstīm, kas 
saistīti ar valstu atveseļošanas un 
noturības plāniem. Sociālā progresa 
plānu rezultātu kopsavilkums ir balstīts uz 
pusgada procesa sociālo rezultātu 
kopsavilkumu un papildina to.
5. Rezultātu kopsavilkums kalpo par 
pamatu dalībvalstu pastāvīgai savstarpējai 
apmaiņai ar labāko praksi, ko īsteno 
regulāri rīkota strukturēta dialoga veidā.
6. Rezultātu kopsavilkums tiek 
pastāvīgi atjaunināts un ir publiski 
pieejams Komisijas tīmekļa vietnē. Tajā ir 
sniegts pārskats par maksājuma 
pieprasījumiem, maksājumiem, finanšu 
iemaksu apturēšanu un anulēšanu.
7. Komisija ar rezultātu 
kopsavilkumu iepazīstina uzklausīšanas 
sanāksmi, ko rīko Eiropas Parlamenta 
atbildīgās komitejas.

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
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24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada ziņojums Ceturkšņa ziņojums

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija par šajā regulā paredzētā 
Mehānisma īstenošanu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada ziņojumu.

1. Komisija ceturkšņa ziņojumu par 
šajā regulā paredzētā Mehānisma 
īstenošanu vienlaicīgi iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada ziņojumā iekļauj informāciju 
par progresu, kas panākts, dalībvalstīm 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus 
saskaņā ar Mehānismu.

2. Ceturkšņa ziņojumā iekļauj 
informāciju par progresu, kas panākts, 
dalībvalstīm īstenojot atveseļošanas un 
noturības plānus saskaņā ar Mehānismu.

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

3. Ceturkšņa ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
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24. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) tehniskā atbalsta instrumenta 
izmantošana atveseļošanas un noturības 
plānu izstrādei, īstenošanai, pārskatīšanai 
un uzlabošanai; 

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) informācija par to, kādā apjomā 
pirms atveseļošanas un noturības plānu 
iesniegšanas notika apspriešanās ar 
reģionālajām un vietējām pašvaldībām un 
citām ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām;

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bc) apjoms, kādā ir izpildīti 16. panta 
3. punkta ba) apakšpunkta noteikumi.

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Četrus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai neatkarīgu izvērtējuma 

1. Četrus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija vienlaikus 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai neatkarīgu 
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ziņojumu par tās īstenošanu, bet ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc 2027. gada beigām — 
neatkarīgu ex post izvērtējuma ziņojumu.

izvērtējuma ziņojumu par tās īstenošanu, 
bet ne vēlāk kā trīs gadus pēc 2027. gada 
beigām — neatkarīgu ex post dzimumu 
līdztiesības novērtējumu.

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj vispārēju ar šo regulu izveidoto 
instrumentu novērtējumu un informāciju 
par tās ilgtermiņa ietekmi.

4. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj vispārēju ar šo regulu izveidoto 
instrumentu novērtējumu un informāciju 
par tās ilgtermiņa ietekmi, tostarp uz 
līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem.

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir saskanīga, lietderīga un 
samērīga.

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
sabiedrībai — cita starpā arī ar 
plašsaziņas līdzekļiem un bez 
diskriminācijas, — mērķtiecīgu 
informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 
un samērīga.

Grozījums Nr. 115

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka 2. punktā 
minētie Komisijas informācijas un 
komunikācijas pasākumi, jo īpaši 
attiecībā uz pienākumu izmantot 
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Mehānisma ietvaros sniegto atbalstu, tiek 
pienācīgi izplatīti attiecīgajos reģionālajos 
un vietējos līmeņos.

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Komiteju procedūra
1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, 
piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 
5. pantu.

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 9. panta 1. un 
2. punktā un 17. panta 1. punktā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
septiņu gadu laikposmu no … [šīs regulas 
spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 
vēlākais deviņus mēnešus pirms septiņu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
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mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 9. panta 1. un 
2. punktā un 17. panta 1. 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.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 9. panta 1. un 
2. punktu un 17. panta 1. 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. 118

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) vai atveseļošanas un noturības 
plāns veicina nozīmīgas infrastruktūras 
attīstību, jo īpaši dalībvalstīs, kurās IKP 
uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par 
Savienības vidējo rādītāju un valsts 
parāda līmenis ir ilgtspējīgs;
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Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2.4. apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz īstenot ESTP principus un sasniegt 
UNSDG,

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2.4. apakšpunkts – 1.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- atveseļošanas un noturības plāns 
veicina labāku nākotni nākamajai 
paaudzei,

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2.4. apakšpunkts – 1.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz pieņemt integrētus plānus par 
investīcijām digitālajās infrastruktūrās un 
prasmēs, kā arī izveidot tām efektīvu 
finansēšanas sistēmu, kurai būtu 
jānodrošina Savienības reģioniem 
augstākā iespējamā konkurētspēja,
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14.10.2020

VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS 
ATZINUMS

Budžeta komitejai un Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un 
noturības mehānismu
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Atzinuma sagatavotājs(*): Pascal Canfin

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 57. pants

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta komiteju un Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ņemot vērā gan Savienības 
ekonomisko un sociālo attīstību kopumā, 
gan tās reģionu līdzsvarotu attīstību, 
Savienībai būtu jācenšas sasniegt šos 
mērķus, kas noteikti Līguma 191. pantā: 
saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides 
kvalitāti, aizsargāt cilvēku veselību, 
apdomīgi un racionāli izmantot dabas 
resursus.

Grozījums Nr. 2

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

(2b) Pauž dziļu nožēlu sakarā ar 
Eiropadomes 2020. gada 21. jūlija 
secinājumiem, kuru rezultātā būtiski ir 
samazināts finansējums, kas 
atveseļošanai un noturībai ir jānodrošina, 
izmantojot Savienības programmas un 
finanšu instrumentus no ES 
atveseļošanas un noturības pasākumu 
kopuma.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads (“Eiropas pusgads”), toskait 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi, ir 
satvars, kurā tiek noteiktas valstu reformu 
prioritātes un uzraudzīta to īstenošana. Šo 
reformu atbalstam dalībvalstis izstrādā 
savu valsts daudzgadu investīciju 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar gada valsts reformu 
programmām, jo tas ir līdzeklis, kā izklāstīt 
un koordinēt prioritāros investīciju 
projektus, kas saņems atbalstu no valsts 
un/vai Savienības finansējuma.

(3) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads (“Eiropas pusgads”), toskait 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi, ir 
satvars, kurā tiek noteiktas valstu reformu 
prioritātes un uzraudzīta to īstenošana. Lai 
sniegtu dalībvalstīm norādījumus 
attiecībā uz to, kur visvairāk ir vajadzīgas 
strukturālas reformas un investīcijas, kas 
atbalstītu pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
Eiropas ekonomiku, Eiropas pusgada 
process ar saskaņotiem rādītājiem ir 
pakāpeniski jāatjaunina, lai attiecīgajā 
vērtēšanas procesā iekļautu visus 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus (ANO IAM), 
kā arī Eiropas zaļā kursa mērķus. Šo 
reformu atbalstam dalībvalstis izstrādā 
savu valsts daudzgadu investīciju 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar gada valsts reformu 
programmām, jo tas ir līdzeklis, kā izklāstīt 
un koordinēt prioritāros investīciju 
projektus, kas saņems atbalstu no valsts 
un/vai Savienības finansējuma.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ar katru gadu aizvien vairāk 
sasilst atmosfēra un mainās klimats. 
Veselam miljonam no planētas astoņiem 
miljoniem sugu draud izzušana. Meži un 
okeāni tiek piesārņoti un iznīcināti. Uz 
šīm problēmām mēs reaģējam ar Eiropas 
zaļo kursu1a. Ar to ir iecerēts aizsargāt, 
saglabāt un stiprināt Savienības dabas 
kapitālu, kā arī aizsargāt iedzīvotāju 
veselību un labklājību no riska un 
ietekmes faktoriem, kas saistīti ar vidi. Šī 
kursa efektīvai īstenošanai būs 
nepieciešami publiskā sektora izdevumi 
un privātas investīcijas, kas vēl lielākā 
apmērā nekā līdz šim ir jānovirza viediem 
risinājumiem gan klimata un vides, gan 
Savienības ekonomikas vajadzībām.
_________________
1a COM(2019) 640 final

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk 
pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju 
saistītās problēmas. Gan pašreizējā Covid-
19 pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka stabilas un 
noturīgas ekonomikas un finanšu sistēmas, 

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk 
pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju 
saistītās problēmas. Gan pašreizējā Covid-
19 pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka stabilas, 
vides ziņā ilgtspējīgas un noturīgas 
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kuru pamatā ir spēcīga ekonomiskā un 
sociālā struktūra, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk reaģēt uz satricinājumiem un 
ātrāk atgūties no tiem. Tas, kādas būs 
Covid-19 krīzes sekas vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, būs kritiski atkarīgs no tā, cik 
strauji dalībvalstu ekonomika no krīzes 
atgūsies, un tas savukārt būs atkarīgs no tā, 
kādas ir dalībvalstu iespējas fiskāli 
manevrēt, lai veiktu pasākumus krīzes 
sociālās un ekonomiskās ietekmes 
mīkstināšanai, un no tā, cik noturīgas ir to 
ekonomikas. Tāpēc bez reformām un 
investīcijām, kuru uzdevums ir novērst 
ekonomikas strukturālās nepilnības un 
stiprināt to noturību, būs ļoti grūti 
tautsaimniecībām nostāties uz ilgtspējīgas 
atveseļošanas ceļa un novērst aizvien 
plašāku plaisu veidošanos Savienībā.

ekonomikas un finanšu sistēmas, kuru 
pamatā ir spēcīga ekonomiskā un sociālā 
struktūra, palīdz dalībvalstīm efektīvāk 
reaģēt uz satricinājumiem un ātrāk atgūties 
no tiem. Tas, kādas būs Covid-19 krīzes 
sekas vidējā termiņā un ilgtermiņā, būs 
kritiski atkarīgs no tā, cik strauji 
dalībvalstu ekonomika no krīzes atgūsies, 
un tas savukārt būs atkarīgs no tā, kādas ir 
dalībvalstu iespējas fiskāli manevrēt, lai 
veiktu pasākumus krīzes sociālās un 
ekonomiskās ietekmes mīkstināšanai, un 
no tā, kā izdosies stiprināt vides noturību 
un īstenot savas ekonomikas ilgtspējīgu 
pārkārtošanos. Tāpēc bez reformām un 
investīcijām, kuru pamatā ir vides ziņā 
ilgtspējīgs atveseļošanas process un kuru 
uzdevums ir novērst ekonomikas 
strukturālās nepilnības un stiprināt to 
noturību, būs ļoti grūti tautsaimniecībām 
nostāties uz ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa 
un novērst aizvien plašāku plaisu 
veidošanos Savienībā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Viena no Savienības prioritātēm ir 
īstenot reformas, kas palīdz vairot valstu 
ekonomiku noturību, stiprināt 
pielāgotiesspēju un atraisīt izaugsmes 
potenciālu. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
ekonomikas atveseļošanu ievirzīt ilgtspējas 
sliedēs un atbalstīt augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams 
pēc pandēmijas krīzes, lai pavērtu ceļu 
ātrai atlabšanai.

(5) Savienības prioritātes cita starpā ir 
šādas: īstenot reformas, kas palīdz valstu 
tautsaimniecībām kļūt noturīgākām vides, 
sociālā un ekonomiskā ziņā, stiprināt 
spēju pielāgoties klimata pārmaiņām un 
tās mazināt, stiprināt pārkārtošanos uz 
zaļu aprites ekonomiku un atraisīt 
izaugsmes potenciālu, kā arī sasniegt 
Eiropas zaļā kursa mērķus. Tāpēc ir ļoti 
svarīgi ekonomikas atveseļošanu ievirzīt 
ilgtspējas sliedēs un atbalstīt augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu, kā arī vides ziņā ilgtspējīgu 
atveseļošanas procesu. Tas ir vēl jo vairāk 
nepieciešams pēc pandēmijas krīzes, lai 
pavērtu ceļu ātrai un noturīgai atlabšanai. 
Atzinīgi vērtē piecus augsta līmeņa 
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principus, ko attiecībā uz atveseļošanu un 
noturību ir noteikusi ES tehnisko 
ekspertu grupa ilgtspējīga finansējuma 
jautājumos (TEG)1a.
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tomēr šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. 
Investīcijas zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās, jaudās un procesos, kuru 
mērķis ir palīdzēt pārkārtoties uz tīru 
enerģiju, kāpināt energoefektivitāti 
mājokļu sektorā un citās svarīgās 
ekonomikas nozarēs, ir ļoti būtiskas 
ilgtspējīgai izaugsmei un darbvietu 
radīšanai. Tās arī vairos Savienības 
noturību un mazinās tās atkarību no citiem, 
pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai.

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tāpēc šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciālu. Investīcijas ilgtspējīgās, 
aprites, klimatneitrālās un digitālajās 
tehnoloģijās, jaudās un procesos, ar ko līdz 
2050. gadam ir iecerēts sasniegt 
Savienības noteiktos siltumnīcefekta gāzu 
neto nulles emisijas mērķus, palīdzēt 
pārkārtoties uz tīru enerģiju, kāpināt 
energoresursus, izstrādāt aprites 
ekonomikas modeļus un attīstīt citas 
svarīgas ekonomikas nozares, ir ļoti 
būtiskas ilgtspējīgai izaugsmei un 
darbvietu radīšanai. Tās arī vairos 
Savienības noturību un mazinās tās 
atkarību no citiem, pateicoties piegādes 
ķēžu diversificēšanai.

Grozījums Nr. 8

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

(6a) Investēt noturīgāku veselības 
aprūpes un veselības sistēmu veidošanā, 
gatavojoties pandēmijām nākotnē, tostarp 
veicot valsts un reģionālo veselības 
aprūpes sistēmu stresa testus, un ar mērķi 
uzlabot sabiedrības veselības stāvokli, lai 
cilvēki būtu veselāki un līdz ar to mazāk 
uzņēmīgi pret tādu faktoru iedarbību, kuri 
apdraud veselību, un sekmēt raitāku 
Eiropas veselības savienības veidošanos 
— tas viss ir svarīgi, lai panāktu 
ilgtspējīgu izaugsmi un veicinātu 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pašlaik nav neviena instrumenta, 
kurš paredzētu tiešu finansiālu atbalstu, kas 
saistīts ar rezultātu sasniegšanu un ar to, kā 
dalībvalstis, reaģēdamas uz Eiropas 
pusgadā konstatētajām problēmām, ir 
realizējušas reformas un publiskās 
investīcijas, un kura mērķis būtu atstāt 
paliekošu ietekmi uz dalībvalstu 
ekonomikas produktivitāti un noturību.

(7) Pašlaik nav neviena instrumenta, 
kurš paredzētu tiešu finansiālu atbalstu, kas 
saistīts ar rezultātu sasniegšanu un ar to, kā 
dalībvalstis, reaģēdamas uz Eiropas 
pusgadā konstatētajām problēmām, ir 
realizējušas reformas un publiskās 
investīcijas, un kura mērķis būtu atstāt 
paliekošu ietekmi uz dalībvalstu 
ekonomikas produktivitāti, ilgtspēju un 
noturību.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
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atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanai dalībvalstīs. Mehānismam 
vajadzētu būt visaptverošam, un tajā 
vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanai dalībvalstīs, lai sasniedzami 
būtu mērķi, kuri noteikti jaunajā 
ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā, kas ir 
Eiropas zaļā kursa elements. 
Mehānismam vajadzētu būt visaptverošam, 
un tajā vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai novērstu Covid-19 krīzes 
nepieredzēto ietekmi, tad atbilstīgi Regulai 
[Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instruments] un tajā iedalīto resursu 
robežās Atveseļošanas un noturības 
mehānisma ietvaros būtu jāveic 
atveseļošanas un noturības pasākumi. Šādi 
papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu Regulā [ESAI] noteikto 
termiņu ievērošanu.

(10) Lai novērstu Covid-19 krīzes 
nepieredzēto ietekmi un garantētu noturīgu 
un zaļu atveseļošanas procesu, atbilstīgi 
Regulai [Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instruments] un tajā iedalīto resursu 
robežās Atveseļošanas un noturības 
mehānisma ietvaros būtu jāveic 
atveseļošanas un noturības pasākumi. Šādi 
papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu Regulā [ESAI] noteikto 
termiņu ievērošanu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ar Mehānismu būtu jāatbalsta 
projekti, kas nodrošina, ka attiecībā uz 
Savienības finansējumu ir ievērots 
papildināmības princips, un kas rada 
reālu Eiropas pievienoto vērtību. 
Mehānismu nedrīkst izmantot, lai aizstātu 
valstu regulāros izdevumus, un to nedrīkst 
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izmantot pretēji Savienības stratēģiskajām 
un ekonomiskajām interesēm, tāpēc ar to 
nedrīkst finansēt trešo valstu investīciju 
plānus.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, 
kā arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu.

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vidisko ilgtspēju, tostarp 
biodaudzveidību, plašākā rīcībpolitikā, kā 
arī sasniegt mērķi ar klimatu saistītiem 
izdevumiem izmantot 30 % un ar 
biodaudzveidību saistītiem izdevumiem 
izmantot 10 % no ES budžeta izdevumiem. 
Vispārējs princips ir tāds, ka visiem 
Savienības izdevumiem vajadzētu būt 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. 
Lai sekotu līdzi tam, kā šie mērķi tiek 
īstenoti, būtu jāizmanto ES taksonomija, 
kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2020/8521a.

_________________

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

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Tāpat pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, kā saskaņā ar šo regulu iesniegtie 
nacionālie plāni ietekmēs ne tikai zaļās 
pārkārtošanās, bet arī digitālās pārveides 
sekmēšanu. Abiem šiem jautājumiem būs 
prioritāra nozīme mūsu ekonomikas 
atjaunošanā un modernizēšanā.

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Tāpat pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, kā saskaņā ar šo regulu iesniegtie 
nacionālie plāni ietekmēs ne vien 
sekmīgāku pārkārtošanos uz ilgtspējīgu 
un klimatneitrālu ekonomiku, bet arī 
digitālo pārveidi. Abiem šiem jautājumiem 
būs prioritāra nozīme mūsu ekonomikas 
atjaunošanā, dekarbonizācijā un 
modernizēšanā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai būtu iespējams veikt 
pasākumus, kuri Mehānismu sasaista ar 
pareizu ekonomikas pārvaldību, tādējādi 
nodrošinot vienādus īstenošanas 
nosacījumus, Padomei – pēc Komisijas 
priekšlikuma un izmantojot īstenošanas 
aktus – būtu jādod pilnvaras apturēt 
periodu, kurā jāpieņem lēmumi par 
atveseļošanas un noturības plānu 
priekšlikumiem, un apturēt saskaņā ar 
Mehānismu veiktos maksājumus, ja ir 
konstatēta ekonomikas pārvaldības 
procesa būtiska neizpilde relevantajos 
gadījumos, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 
XXX/XX (...) [KNR]. Padomei būtu 
jāpiešķir arī pilnvaras saistībā ar šiem 
pašiem relevantajiem gadījumiem šādu 
apturēšanu atcelt ar īstenošanas aktu pēc 
Komisijas priekšlikuma.

svītrots
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
kuras mērķis ir līdz 2050. gadam panākt 
Eiropas klimatneitralitāti, tādējādi 
atjaunojot Savienības tautsaimniecību 
izaugsmes potenciālu pēckrīzes situācijā, 
veicināt nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

(14) Mehānisms būtu jāizmanto ar 
vispārīgu mērķi palīdzēt ar problemātisku 
jautājumu risināšanu politikas jomās, kas 
ir noteiktas šajā regulā, tādēļ veicinot 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, un palīdzēt sasniegt mērķus 
Savienības politikas jomās, kā arī ANO 
IAM mērķus, īstenot Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru, Parīzes nolīgumu un 
stiprināt vienoto tirgu. Tālab tam 
vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgošanās spēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, 
sekmēt digitālo pārkārtošanos un atbalstīt 
taisnīgu un iekļaujošu pārkārtošanos uz 
vides ziņā ilgtspējīgu un enerģijas un 
resursu ziņā efektīvu aprites ekonomiku 
ar siltumnīcefekta gāzu neto nulles 
emisiju līmeni, kas īstenojama ne vēlāk kā 
līdz 2050. gadam, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību ilgtspējīgas 
izaugsmes potenciālu pēckrīzes situācijā, 
veicināt dzimumu ziņā līdzsvarotas 
nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
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un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, valsts reformu 
programmām, nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, taisnīgas 
pārkārtošanās plāniem un partnerību 
nolīgumiem un darbības programmām, 
kas pieņemtas saskaņā ar Savienības 
fondiem. Lai pastiprinātu darbības, kas 
atbilst Eiropas zaļā kursa un Digitālās 
programmas prioritātēm, plānā būtu 
jāizklāsta arī pasākumi, kas skar zaļo un 
digitālo pārkārtošanos. Pasākumiem būtu 
jāļauj ātri sasniegt nacionālajos enerģētikas 
un klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, un valsts reformu 
programmām, un jāatbalsta pāreja uz 
ilgtspējīgu un klimatneitrālu Eiropas 
ekonomiku vēlākais līdz 2050. gadam un 
tās digitālā pārkārtošanās. Investīcijas 
atveseļošanas un noturības plānos būtu 
jāiestrādā saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, 
kas ir Savienības jaunā ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un arī saskaņā ar 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru, ANO IAM 
un Digitālo programmu. Pasākumiem būtu 
jāļauj ātri sasniegt nacionālajos enerģētikas 
un klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā, kā arī 
ievērojot Regulā (ES) 2020/852 minēto 
principu “nenodari būtisku kaitējumu”.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai dalībvalstīm, sagatavojot un 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus, 
būtu pietiekama informācija, Padomei 
Eiropas pusgada ietvaros būtu jāvar 
apspriest atveseļošanas, noturības un 
pielāgotiesspējas situāciju Savienībā. Lai 
nodrošinātu pienācīgus pierādījumus, šīs 
diskusijas būtu jābalsta uz Komisijas 
stratēģisko un analītisko informāciju, kas 
pieejama Eiropas pusgada kontekstā, un, ja 
tā ir pieejama, informāciju par plānu 
īstenošanu iepriekšējos gados.

(18) Lai dalībvalstīm, sagatavojot un 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus, 
būtu pietiekama informācija, ir jādod 
iespēja Padomei, cieši sadarbojoties ar 
Eiropas Parlamentu, Eiropas pusgada 
ietvaros apspriest ar atveseļošanu, 
noturību un pielāgošanās spēju saistīto 
situāciju Savienībā. Lai nodrošinātu 
pienācīgus pierādījumus, šīs diskusijas 
būtu jābalsta uz Komisijas stratēģisko un 
analītisko informāciju, kas pieejama 
Eiropas pusgada kontekstā, un, ja tā ir 
pieejama, informāciju par plānu īstenošanu 
iepriekšējos gados un par to, ciktāl ir 
izdevies īstenot valstu pārkārtošanās 
plānus.

Grozījums Nr. 19
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Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību; tajā būtu jāiekļauj arī pasākumi, 
kas skar zaļo un digitālo pārkārtošanos; 
tajā būtu jāiekļauj arī skaidrojums par 
ierosinātā atveseļošanas un noturības plāna 
saderību ar valstij specifiskajām 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā. Visā procesa 
gaitā būtu jātiecas panākt un īstenot ciešu 
sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm.

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna un 
Eiropas zaļā kursa mērķu gaidāmā 
ietekme, jo īpaši uz ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību un kā 
minētais plāns atbalsta pārkārtošanās uz 
ilgtspējīgu un klimatneitrālu Eiropas 
ekonomiku, kas īstenojama ne vēlāk kā 
līdz 2050. gadam, un kā plāns atbalsta tās 
digitālo pārkārtošanos;tajā būtu jāiekļauj 
arī pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos; tajā būtu jāiekļauj arī 
skaidrojums par ierosinātā atveseļošanas 
un noturības plāna saderību ar valstij 
specifiskajām problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas atjaunināta Eiropas pusgada 
kontekstā. Visā procesa gaitā būtu jātiecas 
panākt un īstenot ciešu sadarbību starp 
Komisiju un dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai ar Mehānismu varētu efektīvi 
veicināt zaļo pārkārtošanos, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka nacionālie 
atveseļošanas un noturības plāni ir 
pilnīgā saskaņā ar Eiropas zaļā kursa 
mērķiem, jo īpaši ar galveno mērķi 
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vēlākais līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, un ka tajos ir ievērots 
Regulā (ES) 2020/852 minētais princips 
“nenodari būtisku kaitējumu”.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas relevantajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas; 
vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi 
stiprināt dalībvalsts ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mazināt 
krīzes ekonomisko un sociālo ietekmi un 
vai tas palīdzēs sekmēt ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju un atbalstīs 
pārkārtošanos uz ilgtspējīgu un 
klimatneitrālu Eiropas ekonomiku, kas 
īstenojama ne vēlāk kā līdz 2050. gadam, 
un vai atbalstīs tās digitālo pārkārtošanos, 
palīdzot risināt no minētajiem 
pārkārtošanās procesiem izrietošās 
problēmas; vai dalībvalsts piedāvātais 
atveseļošanas un noturības plāns palīdzēs 
efektīvi risināt problēmas, kas norādītas 
relevantajos konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos vai citos relevantos 
dokumentos, ko atjaunināta Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plāns atbilst saistībām, ko Savienība 
apņēmusies īstenot saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu, jo īpaši Savienības klimata 
mērķiem, kuri izklāstīti [Regulā (ES) 
2020/XXX, ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru un 
groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas 
Klimata akts)], un vai plānā ir iekļauti 
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īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

pasākumi, kas efektīvi sekmē zaļo un 
digitālo pārkārtošanos un palīdz risināt no 
tām izrietošās problēmas; vai ir gaidāms, 
ka plānam būs ilgstoša ietekme uz attiecīgo 
dalībvalsti; vai ir gaidāms, ka plāns efektīvi 
palīdzēs stiprināt dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai plānā 
nav pasākumu, kas neatbilst Regulā (ES) 
2020/852 minētajam principam “nenodari 
būtisku kaitējumu”; vai ierosinātajā 
atveseļošanas un noturības plānā ir ietverti 
saskanīgi reformu un publisko investīciju 
projektu īstenošanas pasākumi; un vai ir 
gaidāms, ka attiecīgās dalībvalsts ierosinātā 
kārtība nodrošinās atveseļošanas un 
noturības plāna efektīvu īstenošanu, tostarp 
attiecībā uz ierosinātajiem starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem un saistītiem 
rādītājiem.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lai novērtētu, vai dalībvalstu 
iesniegtie atveseļošanas un noturības 
plāni efektīvi kalpo Eiropas zaļā kursa 
mērķiem, būtu jāizmanto ar Regulu (ES) 
2020/852 izveidotā ES taksonomija. 
Komisijai pozitīvu plāna novērtējumu 
vajadzētu sniegt tikai tad, ja šis plāns 
būtiski sekmē zaļo pārkārtošanos.

Grozījums Nr. 23
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Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai palīdzētu sagatavot kvalitatīvus 
plānus un palīdzētu Komisijai novērtēt 
dalībvalstu iesniegtos atveseļošanas un 
noturības plānus un to, kādā mērā tie ir 
īstenoti, būtu jāparedz noteikums, kas ļauj 
konsultēties ar ekspertiem un — pēc 
dalībvalsts pieprasījuma – līdzbiedriem.

(24) Lai palīdzētu sagatavot kvalitatīvus 
plānus un palīdzētu Komisijai novērtēt 
dalībvalstu iesniegtos atveseļošanas un 
noturības plānus un to, kādā mērā tie ir 
īstenoti, būtu jāparedz noteikums, kas ļauj 
konsultēties ar ekspertiem un — pēc 
dalībvalsts pieprasījuma – līdzbiedriem. 
Komisijas Atlabšanas un noturības darba 
grupai būtu jāpalīdz dalībvalstīm 
sagatavot un izstrādāt to attiecīgos 
atveseļošanas un noturības plānus un 
būtu jānodrošina, ka tie ir saskaņoti ar 
Savienības prioritātēm, jo īpaši ar 
klimatneitralitātes mērķi, izmantojot 
rīkus, ko nodrošina ar Regulu (ES) 
2020/852 izveidotā ES taksonomija.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ar nosacījumu, ka atveseļošanas un 
noturības plāns apmierinoši atbilst 
novērtēšanas kritērijiem, attiecīgās 
dalībvalsts vajadzībām būtu jāiedala 
maksimālā finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plānā iekļauto 
reformu un investīciju aplēstās kopējās 
izmaksas ir vienādas ar vai lielākas par 
pašu maksimālās finanšu iemaksas summu. 
Savukārt, ja šīs aplēstās kopējās izmaksas 
ir mazākas par pašu maksimālo finanšu 
iemaksu, tad attiecīgajai dalībvalstij būtu 
jāiedala summa, kas vienāda ar aplēstajām 
kopējām izmaksām. Dalībvalstij nebūtu 
jāsaņem nekāda finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plāns 
apmierinoši neatbilst novērtēšanas 
kritērijiem.

(26) Ar nosacījumu, ka atveseļošanas un 
noturības plāns apmierinoši atbilst 
novērtēšanas kritērijiem, attiecīgās 
dalībvalsts vajadzībām būtu jāiedala 
maksimālā finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plānā iekļauto 
reformu un investīciju aplēstās kopējās 
izmaksas ir vienādas ar vai lielākas par 
pašu maksimālās finanšu iemaksas summu. 
Savukārt, ja šīs aplēstās kopējās izmaksas 
ir mazākas par pašu maksimālo finanšu 
iemaksu, tad attiecīgajai dalībvalstij būtu 
jāiedala summa, kas vienāda ar aplēstajām 
kopējām izmaksām. Dalībvalstij nebūtu 
jāsaņem nekāda finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plāns 
apmierinoši neatbilst novērtēšanas 
kritērijiem, tostarp ar Regulu (ES) 
2020/0852 izveidotajai ES taksonomijai 
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un šajā regulā minētajam principam 
“nenodari būtisku kaitējumu”.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos —, proti, ar to, ka 
plāna izmaksas ir lielākas par maksimālo 
finanšu iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 
tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem. Lai nodrošinātu, ka vairāk 
līdzekļu ir pieejams sākumā, dalībvalstīm 
vajadzētu aizdevumu pieprasīt ne vēlāk kā 
2024. gada 31. augustā. Pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jānosaka visu 
saskaņā ar šo regulu piešķirto aizdevumu 
kopējās summas limits. Turklāt katrai 
dalībvalstij piešķirtā aizdevuma 
maksimālais apjoms nedrīkstētu pārsniegt 
4,7 % no tās nacionālā kopienākuma. 
Izņēmuma gadījumos un atkarībā no 
pieejamajiem resursiem maksimālo limitu 
vajadzētu varēt paaugstināt. Tāpat pareizas 
finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, 
ka aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā 
no sasniegtajiem rezultātiem.

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz 
pārkārtošanos, lai vēlākais līdz 2050. 
gadam panāktu ilgtspējīgu un 
klimatneitrālu Eiropas ekonomiku, un tās 
digitālo pārkārtošanos, proti, ar to, ka plāna 
izmaksas ir lielākas par maksimālo finanšu 
iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 
tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu konkrētā laikā sasniedzamiem un 
uz zinātni balstītiem starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem. Lai 
nodrošinātu, ka vairāk līdzekļu ir pieejams 
sākumā, dalībvalstīm vajadzētu aizdevumu 
pieprasīt ne vēlāk kā 2024. gada 
31. augustā. Pareizas finanšu pārvaldības 
nolūkā būtu jānosaka visu saskaņā ar šo 
regulu piešķirto aizdevumu kopējās 
summas limits. Turklāt katrai dalībvalstij 
piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms 
nedrīkstētu pārsniegt 4,7 % no tās 
nacionālā kopienākuma. Izņēmuma 
gadījumos un atkarībā no pieejamajiem 
resursiem maksimālo limitu vajadzētu 
varēt paaugstināt. Tāpat pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, ka 
aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā no 
sasniegtajiem rezultātiem.



RR\1217780LV.docx 137/390 PE655.950v03-00

LV

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
gada ziņojumu. Ziņojumā būtu jāiekļauj 
informācija par progresu, ko dalībvalstis 
panākušas, īstenojot apstiprinātos 
atveseļošanas un noturības plānus; tajā 
būtu jāiekļauj arī informācija par to 
ieņēmumu apjomu, kas Mehānismam 
iepriekšējā gadā piešķirts saskaņā ar 
Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentu sadalījumā pa budžeta 
pozīcijām, un to, kā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta starpniecību 
iegūtās summas palīdzējušas sasniegt 
Mehānisma mērķus.

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
gada ziņojumu. Ziņojumā būtu jāiekļauj 
informācija par progresu, ko dalībvalstis 
panākušas, īstenojot apstiprinātos 
atveseļošanas un noturības plānus; tajā 
būtu jāiekļauj arī informācija par to 
ieņēmumu apjomu, kas Mehānismam 
iepriekšējā gadā piešķirts saskaņā ar 
Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentu sadalījumā pa budžeta 
pozīcijām, un to, kā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta starpniecību 
iegūtās summas palīdzējušas sasniegt 
Mehānisma mērķus. Tajā būtu jāiekļauj 
arī Mehānisma ieguldījums, lai sasniegtu 
Savienības klimata un ilgtspējas politikas 
mērķus, jo īpaši Savienības klimata 
mērķus, kas noteikti [Regulā 
(ES)2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
klimata neitralitātes sasniegšanai un 
groza Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”), un prioritātes, kas 
noteiktas nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos (NECP).

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar īstenošanas aktu. Lai 
nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs 
regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras. 

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar deleģēto aktu. Lai nodrošinātu 
vienādus nosacījumus šīs regulas 
īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras. Īstenošanas 
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Īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanu un finansiālā atbalsta 
maksājumu pēc attiecīgo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, 
Komisijai būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
182/2011, ievērojot tajā izklāstīto 
pārbaudes procedūru13. Pēc īstenošanas 
akta pieņemšanas attiecīgajai dalībvalstij 
un Komisijai vajadzētu būt iespējai 
vienoties par konkrētu tehniska rakstura 
operacionālo kārtību, kurā uzskaitīti tādi 
īstenošanas aspekti kā termiņi, ar 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem 
saistītie rādītāji un piekļuve 
pamatojošajiem datiem. Lai, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus, operacionālā kārtība 
saglabātu aktualitāti atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanas gaitā, vajadzētu 
paredzēt, ka šādas tehniskas kārtības 
elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. 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 noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 
netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 
322. panta pamata pieņemtie noteikumi 
attiecas arī uz Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
konstatētas vispārējas nepilnības 
tiesiskuma ziņā, tā kā tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai apgūšanai.

pilnvaras, kas saistītas ar atveseļošanas un 
noturības plānu īstenošanu un finansiālā 
atbalsta maksājumu pēc attiecīgo 
starpposma un galīgo mērķrādītāju 
sasniegšanas, Komisijai būtu jāīsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ievērojot tajā 
izklāstīto pārbaudes procedūru13. Pēc 
deleģētā akta pieņemšanas attiecīgajai 
dalībvalstij un Komisijai vajadzētu būt 
iespējai vienoties par konkrētu tehniska 
rakstura operacionālo kārtību, kurā 
uzskaitīti tādi īstenošanas aspekti kā 
termiņi, ar starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem saistītie rādītāji un piekļuve 
pamatojošajiem datiem. Lai, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus, operacionālā kārtība 
saglabātu aktualitāti atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanas gaitā, vajadzētu 
paredzēt, ka šādas tehniskas kārtības 
elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. 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 noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 
netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 
322. panta pamata pieņemtie noteikumi 
attiecas arī uz Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
konstatētas vispārējas nepilnības 
tiesiskuma ziņā, tā kā tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai apgūšanai.

_________________ _________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 
16. februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 
16. februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
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izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veselību, konkurētspēju, noturību, 
produktivitāti, izglītību un prasmēm, 
pētniecību un inovāciju, pārdomātu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijām, kā arī 
finanšu sistēmu stabilitāti.

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, Savienības klimata un vides 
mērķiem, jo īpaši pārkārtošanos uz 
Savienības atjaunināto 2030. gada 
klimata mērķrādītāju sasniegšanu un 
Savienības klimata neitralitātes mērķa 
sasniegšanu līdz 2050. gadam saskaņā ar 
[Regulu 2020/XXX, ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru un 
groza Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)], digitālo pārkārtošanos, 
veselību, konkurētspēju, noturību, 
produktivitāti, izglītību un prasmēm, gudru 
pētniecību un inovāciju, pārdomātu, 
ilgtspējīgu, dzimumu ziņā līdzsvarotu un 
iekļaujošu izaugsmi, nodarbinātību un 
investīcijām, kā arī finanšu sistēmu 
stabilitāti.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, uzlabojot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju un dodot 
ieguldījumu Savienības stratēģiskajā 
autonomijā, mīkstinot krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un atbalstot 
pārkārtošanos ar mērķi sasniegt 
Savienības atjauninātos 2030. gada 
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radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

klimata mērķrādītājus un ievērot mērķi 
vēlākais līdz 2050. gadam nodrošināt 
Savienības klimatneitralitāti, un digitālo 
pārkārtošanos, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicinot nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmējot ilgtspējīgu izaugsmi.

Visās darbībās, kas saņem atbalstu 
saskaņā ar atveseļošanas un noturības 
plāniem, ievēro Regulas (ES) 2020/852 
17. pantā minēto principu “nenodari 
būtisku kaitējumu”. Turklāt darbības, kas 
saņem atbalstu saskaņā ar atveseļošanas 
un noturības plāniem un kas ietilpst 
konkrētajās saimniecisko darbību 
nozarēs, uz kurām attiecas Regula (ES) 
2020/852, atbilst minētās regulas 3. pantā 
norādītajiem tehniskās pārbaudes 
kritērijiem.
Lai veicinātu un pilnībā ievērotu Parīzes 
nolīguma un Eiropas zaļā kursa mērķus, 
vismaz 37 % no Mehānisma līdzekļiem ir 
paredzēti klimata pasākumu finansēšanai. 
10 % no Mehānisma ir paredzēti 
biodaudzveidības darbībām, no kurām 
daļa var pārklāties ar investīcijām, kas 
paredzētas darbībām klimata jomā. 
Kopumā ar klimatu un biodaudzveidību 
saistītajiem izdevumiem piešķir vismaz 40 
% no Mehānisma kopējā budžeta.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Mehānismu nedrīkst izmantot 
pretēji Savienības stratēģiskajām un 
ekonomiskajām interesēm. Tāpēc nedrīkst 
atbalstīt projektus, kas ir trešo valstu 
stratēģiskajos investīciju plānos.
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

pareizu ekonomikas pārvaldību
1. Ja ir konstatēta būtiska neatbilstība, 
kas saistīta ar kādu no tiem gadījumiem, 
kas uzskaitīti 15. panta 7. punktā Regulā, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par [...)] 
[KNR], Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ar īstenošanas aktu pieņem 
lēmumu apturēt 17. panta 1. un 2. punktā 
minēto lēmumu pieņemšanas periodu vai 
apturēt maksājumus, ko veic saskaņā ar 
Atveseļošanas un noturības mehānismu.
Šā panta 1. punktā minēto lēmumu par 
maksājumu apturēšanu piemēro 
maksājumu pieteikumiem, kas iesniegti 
pēc dienas, kad pieņemts lēmums par 
maksājumu apturēšanu.
Šīs regulas 17. pantā minētā perioda 
apturēšanu piemēro no nākamās dienas 
pēc 1. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas.
Maksājumu apturēšanas gadījumā 
piemēro 15. panta 9. punktu Regulā, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par (...).
2. Ja iestājas kāds no gadījumiem, kas 
minēti 15. panta 11. punktā Regulā, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par [...], 
Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar 
īstenošanas aktu pieņem lēmumu atcelt 
iepriekšējā punktā minētā perioda vai 
maksājumu apturēšanu.
Attiecīgās procedūras vai maksājumus 
atsāk nākamajā dienā pēc apturēšanas 
atcelšanas.
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām 
valstīm raksturīgajām problēmām un 
prioritātēm, jo īpaši tām, kas izriet no zaļās 
un digitālās pārkārtošanās vai ir tai 
relevantas. Atveseļošanas un noturības 
plāni ir arī saderīgi ar informāciju, ko 
dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 
kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/199921, 
teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, ko paredz Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds22, un partnerību nolīgumos un 
darbības programmās, ko paredz 
Savienības fondi.

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar Mehānisma vispārīgajiem un 
konkrētajiem mērķiem, kas definēti šīs 
regulas 4. pantā, un atbilst attiecīgajām 
konkrētām valstīm raksturīgajām 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā, jo īpaši tām, 
kas ir būtiskas Savienības klimata un 
vides mērķiem vai izriet no tiem, jo īpaši 
pārkārtošanai uz Savienības atjaunināto 
2030. gada klimata mērķrādītāju 
sasniegšanu un Savienības klimata 
neitralitātes mērķa īstenošanu vēlākais 
līdz 2050. gadam saskaņā ar [Regulu 
2020/XXX, ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru un 
groza Regulu (ES) 2018/199 (“Eiropas 
Klimata akts”)], un digitālajai pārejai. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos, kā arī to ilgtermiņa 
stratēģijās saskaņā ar Regulu (ES) 
2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

Atveseļošanas un noturības plāni atbilst 
virzībai, kuras mērķis ir sasniegt Parīzes 
nolīguma ilgtermiņa mērķi temperatūras 
jomā, ņemot vērā jaunākos pieejamos 
zinātniskos pierādījumus, jo īpaši Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
īpašo ziņojumu “Globālā sasilšana par 
1,5 °C”.
Atveseļošanas un noturības plāni atbalsta 
tikai tādas darbības, kas nerada būtisku 
kaitējumu saskaņā ar šīs regulas 4. panta 
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1. punktu. Turklāt darbības, kas saņem 
atbalstu saskaņā ar atveseļošanas un 
noturības plāniem un kas ietilpst 
konkrētajās saimniecisko darbību 
nozarēs, uz kurām attiecas Regula (ES) 
2020/852, atbilst minētās regulas 3. pantā 
norādītajiem tehniskās pārbaudes 
kritērijiem.
Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas un 
noturības plāni palīdz dalībvalstīm 
vēlākais līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitātes mērķi un pilnībā atbilst 
Parīzes nolīguma un Eiropas zaļā kursa 
mērķiem, vismaz 37 % no katra 
atveseļošanas un noturības plāna summas 
tiek novirzīti klimata pasākumu 
finansēšanai. 10 % no katra atveseļošanas 
un noturības plāna summas ir paredzēti 
biodaudzveidības darbībām, no kurām 
daļa var pārklāties ar investīcijām, kas 
paredzētas darbībām klimata jomā. 
Kopumā ar klimatu un biodaudzveidību 
saistītajiem izdevumiem piešķir vismaz 40 
% no katra atveseļošanas un noturības 
plāna kopējās summas.

_________________ _________________

21. Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību.

21. Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību.

22. […] 22. […]

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atveseļošanās un noturības plānos 
iekļauj pasākumus, kas efektīvi palīdz 
stiprināt veselības aprūpes un veselības 
sistēmu izturētspēju, gatavojoties 
turpmākām pandēmijām un nolūkā 
uzlabot sabiedrības vispārējo veselību, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi — augstu 
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cilvēka veselības aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Komisija izstrādā tehniskos 
norādījumus par Regulas (ES) 2020/852 
17. pantā minēto kritēriju “neradīt 
būtisku kaitējumu” un regulas 3. pantā 
minēto tehniskās pārbaudes kritēriju un 
uz to pamata pieņemto deleģēto aktu 
praktisko piemērošanu ar šo regulu 
izveidotajam Mehānismam.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
14. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Atveseļošanās un noturības plānos 
nefinansē darbības, kas rada iesīksti 
aktīvos, kuri apdraud Savienības klimata 
un vides mērķu sasniegšanu. Jo īpaši 
tajos neiekļauj investīcijas, kas saistītas ar 
fosilā kurināmā ražošanu, pārstrādi, 
izplatīšanu, transportēšanu, uzglabāšanu 
vai sadedzināšanu.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atveseļošanas un noturības plāns ir 
pienācīgi argumentēts un pamatots. Tajā jo 
īpaši nosaka šādus elementus:

3. Atveseļošanas un noturības plāns ir 
pienācīgi argumentēts un pamatots. Tajā jo 
īpaši nosaka šādus elementus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu 14. pantā 
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izklāstīto atbilstības nosacījumu izpildi:

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci;

(b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts ilgtspējīgas 
izaugsmes potenciālu, darbvietu radīšanu 
un ekonomisko, vides un sociālo noturību, 
mīkstina krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un sekmē ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un konverģenci, un kā 
plāns būtiski samazinās tādu investīciju 
nepietiekamību, kas nepieciešamas, lai 
sasniegtu Savienības klimata un vides 
mērķus. Gadījumos, kad Mehānismu 
izmanto, lai atbalstītu lielus uzņēmumus 
nozarēs ar augstu oglekļa emisiju līmeni, 
dalībvalstis informē par to, kā uzņēmumi 
plāno savu darījumdarbības modeli 
pielāgot Parīzes nolīgumam un 
attiecīgajiem Savienības klimata mērķiem, 
tostarp publicē uzņēmumu pārkārtošanās 
plānus.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdzēs risināt no tām 
izrietošās problēmas;

(c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs Savienības klimata un 
vides mērķu sasniegšanu, un jo īpaši to, 
kā tie veicina katru no turpmāk 
minētajiem aspektiem:
(i) pārkārtošanās uz Savienības 
atjaunināto 2030. gada klimata 
mērķrādītāju sasniegšanu un Savienības 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu līdz 
2050.gadam saskaņā ar [Regulu (ES) 
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2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)];
(ii) Regulas (ES) 2020/852 17. pantā 
minētā principa “nenodarīt būtisku 
kaitējumu” ievērošana un atbilstība 
tehniskās pārbaudes kritērijiem, kas 
noteikti saskaņā ar minētās regulas 3. 
pantu;
(iii) devums 14. panta 2. punkta ceturtajā 
daļā minēto klimata un biodaudzveidības 
integrēšanas mērķu sasniegšanā, kuru 
pamatā ir Regulā (ES) 2020/852 noteiktie 
kritēriji;
(iv) devums tādu valsts investīciju 
nepietiekamības mazināšanā, kas 
nepieciešamas, lai sasniegtu Savienības 
klimata un vides mērķus;
(v) devums Savienības ilgtspējas politikas 
mērķu sasniegšanā, ņemot vērā NECP 
noteiktos mērķus, un
(vi) devums no pārejas izrietošo sociālo, 
ekonomisko vai vides problēmu 
risināšanā;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs digitālo pārkārtošanos 
un palīdzēs risināt no tās izrietošās 
problēmas;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
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15. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) skaidrojums par to, kā tiek 
sagaidīts, ka plānā iekļautie pasākumi 
veicinās Savienības un tās dalībvalstu 
saistību izpildi, jo īpaši kontekstā ar 
Eiropas zaļo kursu, Parīzes nolīgumu, 
NECP un to atjauninājumiem saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/1999, teritoriālajiem 
taisnīgas pārejas plāniem saskaņā ar 
Taisnīgas pārejas fondu, partnerības 
nolīgumiem un darbības programmām 
saskaņā ar citiem Savienības fondiem;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi efektīvi palīdzēs stiprināt 
veselības aprūpes un veselības sistēmu 
izturētspēju, gatavojoties turpmākām 
pandēmijām un nolūkā uzlabot 
sabiedrības vispārējo veselību, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi — augstu 
cilvēka veselības aizsardzības līmeni;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cd) skaidrojums par to, kā plānā 
iestrādātie pasākumi nodrošinās Eiropas 
pievienoto vērtību;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
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16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Novērtējot atveseļošanas un 
noturības plānu un nosakot attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmo summu, Komisija 
ņem vērā analītisko informāciju par 
attiecīgo dalībvalsti, kas pieejama Eiropas 
pusgada kontekstā, attiecīgās dalībvalsts 
iesniegto pamatojumu un elementus, kas 
minēti 15. panta 3. punktā, un visu pārējo 
relevanto informāciju, jo īpaši to, kas 
atrodama attiecīgās dalībvalsts valsts 
reformu programmā un nacionālajā 
enerģētikas un klimata plānā, kā arī — ja 
tas ir relevanti — informāciju par tehnisko 
atbalstu, kas saņemts ar tehniskā atbalsta 
instrumenta starpniecību.

2. Novērtējot atveseļošanas un 
noturības plānu un nosakot attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmo summu, Komisija 
ņem vērā analītisko informāciju par 
attiecīgo dalībvalsti, kas pieejama Eiropas 
pusgada kontekstā, attiecīgās dalībvalsts 
iesniegto pamatojumu un elementus, kas 
minēti 15. panta 3. punktā, un visu pārējo 
relevanto informāciju, jo īpaši to, kas 
atrodama attiecīgās dalībvalsts valsts 
reformu programmā, taisnīgas 
pārkārtošanās plānā un nacionālajā 
enerģētikas un klimata plānā, kā arī — ja 
tas ir relevanti — informāciju par tehnisko 
atbalstu, kas saņemts ar tehniskā atbalsta 
instrumenta starpniecību.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē Savienības klimata un vides 
mērķu sasniegšanu, un jo īpaši to, kā tie 
veicina katru no turpmāk minētajiem 
aspektiem:
(i) pārkārtošanās uz Savienības 
atjaunināto 2030. gada klimata 
mērķrādītāju sasniegšanu un Savienības 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu līdz 
2050.gadam saskaņā ar [Regulu (ES) 
2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)];
(ii) Regulas (ES) 2020/852 17. pantā 
minētā principa “nenodarīt būtisku 
kaitējumu” ievērošana un atbilstība 
tehniskās pārbaudes kritērijiem, kas 
noteikti saskaņā ar minētās regulas 3. 



RR\1217780LV.docx 149/390 PE655.950v03-00

LV

pantu;
(iii) devums 14. panta 2. punkta ceturtajā 
daļā minēto klimata un biodaudzveidības 
integrēšanas mērķu sasniegšanā, kuru 
pamatā ir Regulā (ES) 2020/852 noteiktie 
kritēriji;
(iv) devums tādu valsts investīciju 
nepietiekamības mazināšanā, kas 
nepieciešamas, lai sasniegtu Savienības 
klimata un vides mērķus;
(v) devums Savienības ilgtspējas politikas 
mērķu sasniegšanā, ņemot vērā NECP 
noteiktos mērķus, un
(vi) devums no pārejas izrietošo sociālo, 
ekonomisko vai vides problēmu 
risināšanā;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē digitālo pārkārtošanos vai 
palīdz risināt no tās izrietošās problēmas;

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi palīdz stiprināt veselības aprūpes 
un veselības sistēmu izturētspēju, 
gatavojoties turpmākām pandēmijām un 
nolūkā uzlabot sabiedrības vispārējo 
veselību, lai sasniegtu vispārējo mērķi — 
augstu cilvēka veselības aizsardzības 
līmeni;
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) vai apspriešanās, kura notikusi 
saistībā ar atveseļošanas un noturības 
plāna sagatavošanu, un dialogi, kas 
plānoti saistībā ar Mehānisma īstenošanu, 
nodrošina visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām reālas iespējas 
piedalīties atveseļošanas un noturības 
plānu sagatavošanas un īstenošanas 
procesos;

Grozījums Nr. 48

16. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) dalībvalsts atbilstība Savienības 
vērtībām, kas noteiktas Līguma par 
Eiropas Savienību 2. pantā;

Grozījums Nr. 49

16. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā [seši mēneši pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas] Komisija pieņem 
deleģēto aktu saskaņā ar 26.a pantu, ar ko 
papildina šā punkta b) apakšpunktu, 
nosakot metodiku, kā apzināt izdevumus 
klimata pasākumu un vides pasākumu, 
tostarp šīs regulas 4. pantā minēto 
biodaudzveidības pasākumu, integrēšanai. 
Metodikas pamatā ir ES taksonomija, kas 
noteikta ar Regulu (ES) 2020/852, un tajā 
izmanto tehniskās pārbaudes kritērijus, ko 
Komisija noteikusi saskaņā ar minētās 
regulas 10. panta 3. punktu un 11. panta 
3. punktu, kā arī principus, kas noteikti 
Regulas (ES) 2020/852 15. panta 1. 
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punktā.
Vēlākais sešus mēnešus pēc Regulas (ES) 
2020/852 15. panta 2. punktā minētā 
deleģētā akta pieņemšanas šā punkta 
pirmajā daļā minēto deleģēto aktu 
pārskata, lai izmantotu tehniskās 
pārbaudes kritērijus, kas noteikti 
deleģētajos aktos, kuri pieņemti saskaņā 
ar Regulas (ES) 2020/852 15. panta 2. 
punktu.

Grozījums Nr. 50

16. pants – 3. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija publisko novērtējumus, kas 
veikti saskaņā ar šo pantu.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu četru mēnešu laikā no 
brīža, kad dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
atveseļošanas un noturības plānu. Ja 
Komisijas novērtējums par dalībvalsts 
iesniegto atveseļošanas un noturības plānu 
ir pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

1. Komisija ar deleģēto aktu pieņem 
lēmumu četru mēnešu laikā no brīža, kad 
dalībvalsts oficiāli iesniegusi atveseļošanas 
un noturības plānu. Ja Komisijas 
novērtējums par dalībvalsts iesniegto 
atveseļošanas un noturības plānu ir 
pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 7. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
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īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
27. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 
26.a pantu.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti apstiprinātajā atveseļošanas un 
noturības plānā, attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu 
finanšu iemaksas un — attiecīgā 
gadījumā — aizdevuma daļas izmaksas 
pieprasījumu. Dalībvalstis šādus izmaksas 
pieprasījumus var iesniegt Komisijai reizi 
divos gados. Komisija divu mēnešu laikā 
pēc pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai 
ir apmierinoši izpildīti attiecīgie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji, kas 
izklāstīti 17. panta 1. punktā minētajā 
lēmumā. Novērtējuma vajadzībām ņem 
vērā 17. panta 6. punktā minēto 
operacionālo kārtību. Komisijai var 
palīdzēt eksperti.

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti ar Komisijas deleģēto aktu 
apstiprinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā, attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu 
iemaksas un — attiecīgā gadījumā — 
aizdevuma daļas izmaksas pieprasījumu. 
Dalībvalstis šādus izmaksas pieprasījumus 
var iesniegt Komisijai reizi divos gados. 
Komisija divu mēnešu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai ir 
apmierinoši izpildīti attiecīgie starpposma 
un galīgie mērķrādītāji, kas izklāstīti 
17. panta 1. punktā minētajā lēmumā. 
Novērtējuma vajadzībām ņem vērā 
17. panta 6. punktā minēto operacionālo 
kārtību. Komisijai var palīdzēt eksperti.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 
vai konfidenciālu informācija, kuras 
izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses.

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas deleģēto aktu. 
Attiecīgā dalībvalsts var lūgt Komisijai 
pārformulēt sensitīvu vai konfidenciālu 
informācija, kuras izpaušana apdraudētu šīs 
dalībvalsts sabiedrības intereses.
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Snieguma ziņošanas sistēma 
nodrošina, ka darbību īstenošanas un 
rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 
savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. 
Šim nolūkam Savienības līdzekļu 
saņēmējiem uzliek samērīgas ziņošanas 
prasības.

2. Snieguma ziņošanas sistēma 
nodrošina, ka darbību īstenošanas un 
rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 
savākti efektīvi, uzticami, neatkarīgi, 
lietderīgi un savlaicīgi un tiek publiskoti. 
Šim nolūkam Savienības līdzekļu 
saņēmējiem uzliek samērīgas ziņošanas 
prasības.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir saskanīga, lietderīga un 
samērīga.

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību, jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā, skaidri 
norādot, ka finansējums ir Savienības 
finansējums un sniedzot dažādām 
auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem 
un sabiedrībai, mērķorientētu informāciju, 
kas ir saskanīga, lietderīga un samērīga. 
Saņēmēji nodrošina, lai ar Mehānismu 
saistītie izdevumi būtu pamanāmi, un 
tādēļ projektiem, kas saņēmuši atbalstu, 
piešķir zīmi "ES atveseļošanas 
iniciatīva".

Grozījums Nr. 57

26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
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Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 16. panta 
3. punktā un 17. panta 1. punktā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
septiņu gadu laikposmu no ... [šīs regulas 
spēkā stāšanās diena].
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 16. panta 3. 
punktā un 17. panta 1. 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 datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 
ieceltajiem ekspertiem, ievērojot 
principus, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 16. panta 3. punktu un 
17. panta 1. punktu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja [divos 
mēnešos] 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. 58
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē pāreju uz ilgtspējīgu un 
klimatneitrālu Eiropas ekonomiku 
vēlākais līdz 2050. gadam, jo īpaši to 
ieguldījumu Savienības ilgtspējas 
politikas mērķu sasniegšanā, ņemot vērā 
NECP minētos mērķus un Savienības 
klimata mērķus, kas noteikti [Regulā (ES) 
2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)], un to ieguldījumu no šīs 
pārkārtošanās izrietošo sociālo, 
ekonomisko vai vides problēmu 
risināšanā;

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2 vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

2.2 vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē Savienības klimata un vides 
mērķu sasniegšanu vai palīdz risināt no 
tiem izrietošās problēmas.

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā visus šādus elementus:

Darbības joma

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs klimatam un 
videi draudzīgu sistēmu izveidi un 

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski veicinās Savienības 
klimata un vides mērķu sasniegšanu, jo 
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ekonomikas vai sociālo nozaru 
zaļināšanu, un tādējādi veicinās 
virsmērķa “klimatneitrāla Eiropa vēlākais 
līdz 2050. gadam” sasniegšanu,

īpaši pāreju uz Savienības atjaunināto 
2030. gada klimata mērķrādītāju 
sasniegšanu un Savienības 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu 
vēlākais līdz 2050. gadam saskaņā ar 
[Regulu 2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
klimata neitralitātes sasniegšanai un 
groza Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)] un ņemot vērā NECP 
izklāstītos mērķus un ES taksonomijā 
noteiktos kritērijus;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs ekonomikas vai 
sociālo nozaru digitālo pārveidi,

svītrots

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. punkts – 3. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās un/vai 
digitālās pārkārtošanās,

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no Savienības 
mērķiem klimata un vides jomā, jo īpaši 
pāreju uz ilgtspējīgu klimatneitrālu 
Eiropas ekonomiku vēlākais līdz 2050. 
gadam,

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. punkts – 3. daļa – 1.a ievilkums 
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(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– plānoto pasākumu īstenošana 
atbilst virzībai, kuras mērķis ir sasniegt 
Parīzes nolīguma ilgtermiņa mērķi 
temperatūras jomā, ņemot vērā jaunākos 
pieejamos zinātniskos pierādījumus, jo 
īpaši IPCC īpašo ziņojumu “Globālā 
sasilšana par 1,5 °C”;
– plānoto pasākumu īstenošana 
atbilst Regulas (ES) 2020/852 17. pantā 
minētajam principam “nenodari būtisku 
kaitējumu”.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. punkts – 4. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.

Komisija novērtē, vai plānā ierosinātie 
pasākumi varētu palīdzēt sasniegt mērķus, 
kas saistīti ar 4. pantā noteiktajiem 
klimata mērķiem.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.a vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē digitālo pārkārtošanos vai 
palīdz risināt no tās izrietošās problēmas;
– paredzēto pasākumu īstenošana 
atbilst klimatam un videi draudzīgu 
sistēmu izveidei un mūsu ekonomikas 
zaļināšanai, un tādējādi veicinās 
virsmērķa “klimatneitrāla Eiropa vēlākais 
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līdz 2050. gadam” sasniegšanu,
un
– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs Eiropas 
ekonomikas digitālo pārveidi,
un
– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās 
pārkārtošanās,
un
– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4 vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

2.4 vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko, vides un sociālo noturību, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un sekmēt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju;

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.4. apakšpunkts – 1. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
ilgtspējīgas izaugsmes potenciālu, stimulēt 
darbvietu radīšanu un mazināt krīzes 
negatīvo iedarbību, tai pašā laikā 

– Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
ilgtspējīgas izaugsmes potenciālu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, stimulēt darbvietu 
radīšanu un mazināt krīzes negatīvo 
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nepieļaujot šo pasākumu negatīvo ietekmi 
uz klimatu un vidi;

iedarbību, veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, tai 
pašā laikā nepieļaujot šo pasākumu 
negatīvo ietekmi uz klimatu un vidi 
saskaņā ar ES taksonomijā noteiktajiem 
kritērijiem;

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.4. apakšpunkts – 1. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atveseļošanas un noturības plāns 
tiecas samazināt dalībvalsts ekonomikas 
neaizsargātību pret satricinājumiem;

– atveseļošanas un noturības plāns 
tiecas samazināt dalībvalsts ekonomikas 
neaizsargātību pret satricinājumiem, 
tostarp tiem, kas saistīti ar klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi vai jebkādiem 
citiem vides apdraudējumiem;
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RŪPNIECĪBAS, PĒTNIECĪBAS UN ENERĢĒTIKAS KOMITEJAS ATZINUMS

Ekonomikas un monetārajai komitejai un Budžeta komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un 
noturības mehānismu
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Atzinuma sagatavotājs: François-Xavier Bellamy

ĪSS PAMATOJUMS

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, pārvietošanās ierobežojumus un pamatīgo ekonomikas krīzi, 
kas šajā situācijā ir radusies, Eiropadome kopā ar Eiropas Komisiju ir nolēmušas ar Eiropas 
Atveseļošanas instrumentu (Next Generation EU) („atveseļošanas instruments”) sākt īstenot 
Eiropas atveseļošanas plānu. Pats risinājums pamatā ir problemātisks — finansējumu tam 
nodrošina kopīgs parāds, un pirmo reizi EK ir ļauts finanšu tirgos aizņemties vērā ņemamas 
summas, taču parāds ir veidots bez konkrētas atmaksāšanas shēmas. DFS šādu finanšu slogu 
nākotnē nevarēs uzturēt, turklāt nav panākta vienošanās par citiem parāda atmaksāšanas 
līdzekļiem. Tas nozīmē, ka atveseļošanas instrumenta plāns balstās uz smagu slogu un 
nenovērstām grūtībām, kas tiks nodotas nākamajai paaudzei.

Mums — proti, Parlamentam — tagad ir jāpanāk vismaz tas, lai aizņēmumos iegūtā nauda būtu 
ieguldīta vērtības un labklājības veidošanai nākotnē, tā nodrošinot nākamajai paaudzei pēc 
iespējas izdevīgākas pozīcijas attiecībā uz parāda atmaksāšanas iespēju. Publisko izdevumu 
kontekstā tas nebūtu vajadzīgs, un tas nav arī uzskatāms par steidzami risināmu jautājumu laikā, 
kad ir gaidāma lielākā ekonomikas krīze, kāda ir piedzīvota kopš Otrā pasaules kara, un 
tomēr — rēķinoties ar šī atveseļošanas plāna finansēšanas shēmu — nepārprotams solījums 
nākamajām paaudzēm ir absolūti nepieciešams.

Tieši tāpēc atzinuma sagatavotājs, kas ITRE komitejā ir atbildīgs par Atveseļošanas un 
noturības mehānismu un kam uzdots sagatavot noteikumus par atveseļošanas instrumenta 
līdzekļu izmantošanu, šo principu ir skaidri formulējis pašā instrumenta definīcijā, proti, 
„Atveseļošanas un noturības mehānisms ir piemērots tikai tām investīcijām, kas paredzētas 
ienākumu radīšanai nākotnē, tā nodrošinot, ka nākamās paaudzes spēj attiecīgos līdzekļus 
atmaksāt”. Lai pārliecinātos, ka šis finansējums tiek novirzīts attiecīgajām investīcijām, 
atzinumā šis aspekts ir precīzi norādīts visur, kur noteikti kritēriji, kas jāievēro, lai līdzekļi būtu 
pieejami nacionālo atveseļošanas programmu vajadzībām, un tas ir norādīts arī pielikumā, kurā 
būs izklāstīti norādījumi Eiropas Komisijai par to, kā rīkoties tieši atveseļošanas instrumenta 
norēķinu gadījumā. Tāpat arī atzinumā ir noteikts, ka visi neizmantotie līdzekļi ir pilnībā 
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jānovirza visa parāda samazināšanai.

Ir iezīmēti vēl arī citi svarīgi aspekti. Šķiet, ir būtiski vienoties par to, ko mēs saprotam ar 
jēdzienu „noturība”, kas ir Mehānisma priekšmets. Covid-19 krīzes ietekmē esam sapratuši, cik 
liela ir mūsu atkarība no trešām valstīm, pat tik ļoti svarīgās jomās kā drošība, suverenitāte un 
spēja pārvarēt satricinājumus un krīzes. Atzinuma sagatavotājs jēdzienu „noturība” piedāvā 
definēt kā Eiropas ekonomikas, rūpniecības un lauksaimniecības spēju saražot vajadzīgās 
preces un piedāvāt vajadzīgos pakalpojumus, kas garantē mūsu tautu un sabiedrību stabilitāti. 
Tas nozīmē, ka mums Eiropas Savienībā ir būtiski jāuzlabo sava stratēģiskā autonomija — ar 
šo kā ļoti svarīgu jēdzienu ir papildināti atveseļošanas instrumentam paredzētie norādījumi. 

Lai nepieļautu liekus publisko līdzekļu tēriņus, uzstājam, ka ir jāpanāk jauno programmu un 
jau pieņemto ES svarīgāko stratēģiju konsekvence. Turklāt būtu jāpanāk droša līdzekļu 
piesaiste, garantējot, ka visi saņēmēji ir pilnībā pārredzami, — šī apņemšanās skaidri izriet no 
demokrātijas principa, un tā ir jāpilda mūsu valstu iedzīvotāju interesēs.

Un vēl — rēķinoties ar intensīvo laika grafiku un situācijas steidzamību un lai efektīvi 
sadarbotos ar abām atbildīgajām komitejām, galvenā uzmanība atzinumā ir pievērsta normām, 
kas ir kopīgas kompetences jomās.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk 
pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju 
saistītās problēmas. Gan pašreizējā Covid-
19 pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka stabilas un 
noturīgas ekonomikas un finanšu sistēmas, 
kuru pamatā ir spēcīga ekonomiskā un 
sociālā struktūra, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk reaģēt uz satricinājumiem un 
ātrāk atgūties no tiem. Tas, kādas būs 

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa neatliekamu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk 
pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju 
saistītās problēmas. Gan pašreizējā Covid-
19 pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka stabilas un 
noturīgas ekonomikas un finanšu sistēmas, 
kuru pamatā ir spēcīga ekonomiskā un 
sociālā struktūra, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk reaģēt uz satricinājumiem un 
ātrāk atgūties no tiem. Tas, kādas būs 
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Covid-19 krīzes sekas vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, būs kritiski atkarīgs no tā, cik 
strauji dalībvalstu ekonomika no krīzes 
atgūsies, un tas savukārt būs atkarīgs no tā, 
kādas ir dalībvalstu iespējas fiskāli 
manevrēt, lai veiktu pasākumus krīzes 
sociālās un ekonomiskās ietekmes 
mīkstināšanai, un no tā, cik noturīgas ir to 
ekonomikas. Tāpēc bez reformām un 
investīcijām, kuru uzdevums ir novērst 
ekonomikas strukturālās nepilnības un 
stiprināt to noturību, būs ļoti grūti 
tautsaimniecībām nostāties uz ilgtspējīgas 
atveseļošanas ceļa un novērst aizvien 
plašāku plaisu veidošanos Savienībā.

Covid-19 krīzes sekas vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, būs kritiski atkarīgs no tā, cik 
strauji dalībvalstu ekonomika no krīzes 
atgūsies, un tas savukārt būs atkarīgs no tā, 
kādas ir dalībvalstu iespējas fiskāli 
manevrēt, lai veiktu pasākumus krīzes 
sociālās un ekonomiskās ietekmes 
mīkstināšanai, un no tā, cik noturīgas ir to 
ekonomikas. Tāpēc reformām un 
investīcijām, kuru uzdevums ir novērst 
ekonomikas strukturālās nepilnības un 
stiprināt to noturību, būs būtiska nozīme, 
lai tautsaimniecības varētu nostāties uz 
ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa un novērst 
aizvien plašāku plaisu veidošanos 
Savienībā, vienlaikus ilgtermiņā 
nodrošinot Savienības stratēģisko 
autonomiju.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tomēr šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. 
Investīcijas zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās, jaudās un procesos, kuru 
mērķis ir palīdzēt pārkārtoties uz tīru 
enerģiju, kāpināt energoefektivitāti 
mājokļu sektorā un citās svarīgās 
ekonomikas nozarēs, ir ļoti būtiskas 
ilgtspējīgai izaugsmei un darbvietu 
radīšanai. Tās arī vairos Savienības 
noturību un mazinās tās atkarību no citiem, 
pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai.

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tomēr šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. 
Investīcijas zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās, inovācijā un pētniecībā, 
jaudās un procesos, kā arī sociālās 
investīcijas, kuru mērķis ir palīdzēt 
pārkārtoties uz tīru enerģiju, kāpināt ēku 
energoefektivitāti, drošumu un veselīgu 
iekštelpu vidi, arī renovāciju un inovatīvu 
risinājumu integrāciju, un citās svarīgās 
ekonomikas nozarēs, kā arī veidot 
konkurētspējīgu un inovatīvu Eiropas 
rūpniecības nozari, ir svarīgas, lai 
panāktu ilgtspējīgu izaugsmi, sasniegtu 
Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti un palīdzētu radīt 
kvalitatīvas darbvietas Savienībā. Šādas 
investīcijas arī vairos Savienības noturību 
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un mazinās tās atkarību no citiem, 
pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pārvietošanās ierobežojumi Covid-
19 krīzes laikā uzskatāmi parādīja 
digitālās pārveides nozīmi, taču tie arī 
palielināja digitālo nevienlīdzību un 
problēmas, ar ko saskaras iedzīvotāji, 
kuriem ir ierobežota piekļuve digitālajām 
tehnoloģijām vai zems digitālo prasmju 
līmenis. Atveseļošanai pēc pandēmijas 
būtu jāietver pasākumi minēto problēmu 
novēršanai, jo īpaši veicinot digitālo 
prasmju pilnveidi, kā arī uzlabojot darba 
ņēmēju prasmes un viņus pārkvalificējot, 
digitālās vienlīdzības veicināšanai un arī 
atklātā koda programmatūras un 
datortehnikas risinājumu atbalstam un 
personas datu aizsardzības 
nodrošināšanai. Turklāt digitālajai 
pārveidei jābūt arī videi nekaitīgai — 
arvien pieaugošais pieprasījums pēc 
elektroenerģijas, ko veicina digitālā 
sektora izaugsme, būtu jāapmierina 
ilgtspējīgā veidā, pamatojoties uz 
energoefektivitātes pasākumiem un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
ražošanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pašlaik nav neviena instrumenta, 
kurš paredzētu tiešu finansiālu atbalstu, kas 
saistīts ar rezultātu sasniegšanu un ar to, kā 

(7) Pašlaik nav neviena instrumenta, 
kurš paredzētu tiešu finansiālu atbalstu, kas 
saistīts ar rezultātu sasniegšanu un ar to, kā 
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dalībvalstis, reaģēdamas uz Eiropas 
pusgadā konstatētajām problēmām, ir 
realizējušas reformas un publiskās 
investīcijas, un kura mērķis būtu atstāt 
paliekošu ietekmi uz dalībvalstu 
ekonomikas produktivitāti un noturību.

dalībvalstis, citastarp reaģēdamas uz 
Eiropas pusgadā konstatētajām problēmām, 
ir realizējušas reformas un publiskās 
investīcijas, kurš spētu piesaistīt arī 
privātās investīcijas un kura mērķis būtu 
atstāt paliekošu ietekmi uz dalībvalstu 
ekonomikas produktivitāti un noturību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanai dalībvalstīs. Mehānismam 
vajadzētu būt visaptverošam, un tajā 
vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
Eiropas ekonomikai, kuru smagi skārusi 
Covid-19 krīze, veicinātu tās atveseļošanu 
un palielinātu tās noturību, lai sekmētu 
reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanu dalībvalstīs, kā arī spētu 
piesaistīt privātās investīcijas, vienlaikus 
saglabājot vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus iekšējā tirgū. Mehānismam 
vajadzētu būt visaptverošam, un tajā 
vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
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izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, 
kā arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu.

izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vides ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, kā 
arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 30 % 
no ES budžeta izdevumiem izlietot klimata 
mērķu sasniegšanas atbalstam. Šajā 
nolūkā katras dalībvalsts atveseļošanas 
un noturības plānā iekļautajiem 
pasākumiem, ar ko atbalsta taisnīgu zaļo 
pārkārtošanos, būtu jāsaņem summa, 
kura atbilst vismaz 37 % no plānā 
paredzētā piešķīruma, un ar digitālo 
pārkārtošanos saistītajiem 
pasākumiem — summa, kura atbilst 
vismaz 20 % no plānā paredzētā 
piešķīruma. Lai izsekotu saistību 
īstenošanu taisnīgas zaļās pārkārtošanās 
jomā, būtu jāizmanto ES taksonomijas 
kritēriji un regulējums.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Dalībvalstīm arī būtu jānodrošina 
citu savos nacionālajos atveseļošanas un 
noturības plānos iekļauto darbību 
atbilstība principam “nenodari būtisku 
kaitējumu”, kas minēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) 2020/8521a.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 
18. jūnijs) par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar 
ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV 
L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Tāpat pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, kā saskaņā ar šo regulu iesniegtie 
nacionālie plāni ietekmēs ne tikai zaļās 
pārkārtošanās, bet arī digitālās pārveides 
sekmēšanu. Abiem šiem jautājumiem būs 
prioritāra nozīme mūsu ekonomikas 
atjaunošanā un modernizēšanā.

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
attiecīgās darbības tiks apzinātas 
Mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Tāpat pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, kā saskaņā ar šo regulu iesniegtie 
nacionālie plāni ietekmēs taisnīgas zaļās 
pārkārtošanās un atvērtas, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas digitālās pārveides sekmēšanu 
un atbalstu spēcīgai MVU — to skaitā 
mikrouzņēmumu — stratēģijai un 
rūpniecības stratēģijai, kam būs prioritāra 
nozīme mūsu ekonomikas atjaunošanā, 
dekarbonizācijā un modernizēšanā, kā arī 
tās konkurētspējas saglabāšanā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
kuras mērķis ir līdz 2050. gadam panākt 
Eiropas klimatneitralitāti, tādējādi 
atjaunojot Savienības tautsaimniecību 
izaugsmes potenciālu pēckrīzes situācijā, 
veicināt nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgošanās spēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt taisnīgu zaļo pārkārtošanos un 
digitālo pārveidi, kuru mērķis ir līdz 
2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu pēckrīzes situācijā, veicinot 
nodarbinātības radīšanu un sekmējot 
ilgtspējīgu un dzimumu ziņā līdzsvarotu 
izaugsmi, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
vienotajā tirgū, Savienības stratēģisko 
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autonomiju un palielinot Eiropas 
vispārējo konkurētspēju.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā, valsts 
reformu programmām, nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem, taisnīgas 
pārkārtošanās plāniem un partnerību 
nolīgumiem un darbības programmām, 
kas pieņemtas saskaņā ar Savienības 
fondiem. Lai pastiprinātu darbības, kas 
atbilst Eiropas zaļā kursa un Digitālās 
programmas prioritātēm, plānā būtu 
jāizklāsta arī pasākumi, kas skar zaļo un 
digitālo pārkārtošanos. Pasākumiem būtu 
jāļauj ātri sasniegt nacionālajos enerģētikas 
un klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

(16) Lai nodrošinātu, ka katras 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plāns sekmē Mehānisma mērķu 
sasniegšanu, tajā būtu jāietver reformu un 
investīciju projektu īstenošanas pasākumi, 
izmantojot saskanīgu atveseļošanas un 
noturības plānu, kas spēj piesaistīt arī 
privātās investīcijas. Nacionālajiem 
atveseļošanas un noturības plāniem 
vajadzētu būt saderīgiem ar nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem, taisnīgas 
pārkārtošanās plāniem, partnerību 
nolīgumiem un darbības programmām, 
kas pieņemtas saskaņā ar Savienības 
fondiem, un nodrošināt ar tiem sinerģiju, 
kā arī saderīgiem ar citu Savienības 
fondu un programmu prioritātēm un 
mērķiem, valsts reformu programmām un 
attiecīgajām konkrētai valstij 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas Eiropas pusgada kontekstā. 
Lai pastiprinātu darbības, kas atbilst 
Eiropas zaļā kursa, digitalizācijas 
programmas, rūpniecības stratēģijas un 
MVU stratēģijas prioritātēm, nacionālajos 
atveseļošanas un noturības plānos būtu 
jāizklāsta arī pasākumi, kas skar taisnīgu 
zaļo pārkārtošanos un digitālo pārveidi. 
Minētajiem pasākumiem būtu jāļauj ātri 
sasniegt nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumu. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs atveseļošanas un 
noturības plānu priekšlikumus, un jānosaka 
to satura elementi. Lai nodrošinātu 
procedūru raitu norisi, dalībvalstij 
atveseļošanas un noturības plāns būtu 
jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim kā 
atsevišķs valsts reformu programmas 
pielikums. Lai nodrošinātu ātru īstenošanu, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iesniegt 
plāna projektu kopā ar nākamā gada 
budžeta projektu, t. i., iepriekšējā gada 
15. oktobrī.

(20) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs atveseļošanas un 
noturības plānu priekšlikumus, un jānosaka 
to satura elementi. Lai nodrošinātu 
procedūru raitu norisi, dalībvalstij 
atveseļošanas un noturības plāns būtu 
jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim kopā 
ar valsts reformu programmu. Lai 
nodrošinātu ātru īstenošanu, dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai iesniegt plāna 
projektu kopā ar nākamā gada budžeta 
projektu, t. i., iepriekšējā gada 15. oktobrī.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību; tajā būtu jāiekļauj arī pasākumi, 
kas skar zaļo un digitālo pārkārtošanos; 
tajā būtu jāiekļauj arī skaidrojums par 
ierosinātā atveseļošanas un noturības plāna 
saderību ar valstij specifiskajām 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā. Visā procesa 

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību; tajā būtu jāiekļauj arī pasākumi, 
kas skar taisnīgu zaļo pārkārtošanos un 
digitālo pārveidi; tajā būtu jāiekļauj arī 
skaidrojums par ierosinātā atveseļošanas 
un noturības plāna saderību ar valstij 
specifiskajām problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas Eiropas pusgada kontekstā. 
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gaitā būtu jātiecas panākt un īstenot ciešu 
sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm.

Visā procesa gaitā būtu jātiecas panākt un 
īstenot ciešu sadarbību starp Komisiju un 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas relevantajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos 
vai citos relevantos dokumentos, ko 
Eiropas pusgada ietvaros pieņēmusi 
Komisija; vai plānā ir iekļauti pasākumi, 
kas efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas; vai ir gaidāms, ka 
plānam būs ilgstoša ietekme uz attiecīgo 
dalībvalsti; vai ir gaidāms, ka plāns efektīvi 
palīdzēs stiprināt dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātie atveseļošanas un 
noturības plāni un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar katru attiecīgo dalībvalsti. Komisija 
pilnībā ievēros to, ka par procesu ir 
atbildīgas pašas valstis, tālab ņems vērā 
attiecīgās dalībvalsts sniegto pamatojumu 
un elementus un novērtēs, vai 
atveseļošanas un noturības plānā ir iekļauti 
pasākumi, kas efektīvi sekmē taisnīgu zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas; 
vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai ir gaidāms, ka atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā vai 
citos attiecīgos dokumentos, kurus 
Eiropas pusgada satvarā oficiāli 
pieņēmusi Komisija; vai dalībvalsts 
sniegtais pamatojums par iesniegtā 
atveseļošanas un noturības plāna 
aplēstajām kopējām izmaksām ir pamatots 
un ticams, un samērīgs ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību; 
vai ir notikusi pienācīga apspriešanās ar 
visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām; vai dalībvalstis ievēro 
Savienības vērtības, kas noteiktas LES 
2. pantā [tiesiskums]; vai ierosinātajā 
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ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

atveseļošanas un noturības plānā ir ietverti 
saskanīgi reformu un publisko investīciju 
projektu īstenošanas pasākumi, kas spēj 
piesaistīt arī privātās investīcijas; un vai ir 
gaidāms, ka attiecīgās dalībvalsts ierosinātā 
kārtība nodrošinās atveseļošanas un 
noturības plāna efektīvu īstenošanu, tostarp 
attiecībā uz ierosinātajiem starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem un saistītiem 
rādītājiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ar nosacījumu, ka atveseļošanas un 
noturības plāns apmierinoši atbilst 
novērtēšanas kritērijiem, attiecīgās 
dalībvalsts vajadzībām būtu jāiedala 
maksimālā finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plānā iekļauto 
reformu un investīciju aplēstās kopējās 
izmaksas ir vienādas ar vai lielākas par 
pašu maksimālās finanšu iemaksas summu. 
Savukārt, ja šīs aplēstās kopējās izmaksas 
ir mazākas par pašu maksimālo finanšu 
iemaksu, tad attiecīgajai dalībvalstij būtu 
jāiedala summa, kas vienāda ar aplēstajām 
kopējām izmaksām. Dalībvalstij nebūtu 
jāsaņem nekāda finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plāns 
apmierinoši neatbilst novērtēšanas 
kritērijiem.

(26) Ar nosacījumu, ka atveseļošanas un 
noturības plāns apmierinoši atbilst 
novērtēšanas kritērijiem, attiecīgās 
dalībvalsts vajadzībām būtu jāiedala 
maksimālā finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plānā iekļauto 
reformu un investīciju aplēstās kopējās 
izmaksas ir vienādas ar vai lielākas par 
pašu maksimālās finanšu iemaksas summu. 
Savukārt, ja šīs aplēstās kopējās izmaksas 
ir mazākas par pašu maksimālo finanšu 
iemaksu, tad attiecīgajai dalībvalstij būtu 
jāiedala summa, kas vienāda ar aplēstajām 
kopējām izmaksām. Dalībvalstij nebūtu 
jāsaņem nekāda finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plāns 
apmierinoši neatbilst nevienam 
novērtēšanas kritērijam.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
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saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos —, proti, ar to, ka 
plāna izmaksas ir lielākas par maksimālo 
finanšu iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 
tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem. Lai nodrošinātu, ka vairāk 
līdzekļu ir pieejams sākumā, dalībvalstīm 
vajadzētu aizdevumu pieprasīt ne vēlāk kā 
2024. gada 31. augustā. Pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jānosaka visu 
saskaņā ar šo regulu piešķirto aizdevumu 
kopējās summas limits. Turklāt katrai 
dalībvalstij piešķirtā aizdevuma 
maksimālais apjoms nedrīkstētu pārsniegt 
4,7 % no tās nacionālā kopienākuma. 
Izņēmuma gadījumos un atkarībā no 
pieejamajiem resursiem maksimālo limitu 
vajadzētu varēt paaugstināt. Tāpat pareizas 
finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, 
ka aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā 
no sasniegtajiem rezultātiem.

saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz 
taisnīgu zaļo pārkārtošanos un digitālo 
pārveidi —, proti, ar to, ka plāna izmaksas 
ir lielākas par maksimālo finanšu iemaksu, 
kas (tiks) iedalīta kā neatmaksājama 
iemaksa. Vajadzētu būt iespējai kopā ar 
plānu iesniegt arī aizdevuma pieprasījumu. 
Gadījumā, ja aizdevuma pieprasījumu 
iesniedz citā brīdī, tam būtu jāpievieno 
pārskatīts plāns ar papildu starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem. Lai 
nodrošinātu, ka vairāk līdzekļu ir pieejams 
sākumā, dalībvalstīm vajadzētu aizdevumu 
pieprasīt ne vēlāk kā 2024. gada 31. 
augustā. Pareizas finanšu pārvaldības 
nolūkā būtu jānosaka visu saskaņā ar šo 
regulu piešķirto aizdevumu kopējās 
summas limits. Turklāt katrai dalībvalstij 
piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms 
nedrīkstētu pārsniegt 4,7 % no tās 
nacionālā kopienākuma. Izņēmuma 
gadījumos un atkarībā no pieejamajiem 
resursiem maksimālo limitu vajadzētu 
varēt paaugstināt. Tāpat pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, ka 
aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā no 
sasniegtajiem rezultātiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai 
nākt klajā ar pamatotu pieprasījumu 
īstenošanas periodā grozīt atveseļošanas un 
noturības plānu, ja objektīvi apstākļi 
attaisno šādu rīcību. Komisijai būtu 
jānovērtē pamatotais pieprasījums un četru 
mēnešu laikā jāpieņem jauns lēmums.

(30) Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai 
nākt klajā ar pamatotu pieprasījumu 
īstenošanas periodā grozīt savu 
atveseļošanas un noturības plānu, ja 
objektīvi apstākļi attaisno šādu rīcību. 
Komisijai būtu jānovērtē pamatotais 
pieprasījums un divu mēnešu laikā 
jāpieņem jauns lēmums.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Pārredzamības labad Komisijas 
pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni 
būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei, un Komisijai būtu attiecīgā 
gadījumā jāveic komunikācijas darbības.

(34) Pārredzamības labad Komisijas 
pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni 
būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei, un Komisijai un attiecīgajai 
dalībvalstij būtu attiecīgā gadījumā jāveic 
komunikācijas darbības.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar īstenošanas aktu. Lai 
nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs 
regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras. 
Īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanu un finansiālā atbalsta 
maksājumu pēc attiecīgo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, 
Komisijai būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
182/2011, ievērojot tajā izklāstīto 
pārbaudes procedūru13. Pēc īstenošanas 
akta pieņemšanas attiecīgajai dalībvalstij 
un Komisijai vajadzētu būt iespējai 
vienoties par konkrētu tehniska rakstura 
operacionālo kārtību, kurā uzskaitīti tādi 
īstenošanas aspekti kā termiņi, ar 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem 
saistītie rādītāji un piekļuve 
pamatojošajiem datiem. Lai, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus, operacionālā kārtība 
saglabātu aktualitāti atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanas gaitā, vajadzētu 

(39) Dalībvalstīm īstenojamie 
atveseļošanas un noturības plāni, kā arī 
attiecīgā tām iedalītā finanšu iemaksa būtu 
jāapstiprina ar deleģētajiem aktiem. Lai 
nodrošinātu, ka tiek efektīvi novērtēta 
plāna atbilstība šīs regulas mērķiem, 
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
290. pantu nolūkā papildināt šo regulu 
saistībā ar atveseļošanas un noturības 
plānu pieņemšanu un finansiālā atbalsta 
izmaksu pēc attiecīgo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas. 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 procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
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paredzēt, ka šādas tehniskas kārtības 
elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. 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 noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 
netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 
322. panta pamata pieņemtie noteikumi 
attiecas arī uz Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
konstatētas vispārējas nepilnības 
tiesiskuma ziņā, tā kā tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai apgūšanai.

sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana. Pēc deleģētā akta 
pieņemšanas attiecīgajai dalībvalstij un 
Komisijai vajadzētu būt iespējai vienoties 
par konkrētu tehniska rakstura 
operacionālo kārtību, kurā uzskaitīti tādi 
īstenošanas aspekti kā termiņi, ar 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem 
saistītie rādītāji un piekļuve 
pamatojošajiem datiem. Lai, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus, operacionālā kārtība 
saglabātu aktualitāti atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanas gaitā, vajadzētu 
paredzēt, ka šādas tehniskas kārtības 
elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. 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, netiešu izpildi, un 
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 ES 
finansējuma priekšnoteikums.

__________________ __________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. 
februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 
lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. 
februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 
lpp.).

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a “noturība” ir spēja taisnīgā, 
ilgtspējīgā un iekļaujošā veidā pārvarēt 
ekonomiskus, sociālus un ekoloģiskus 
satricinājumus un stāties pretī ilgstošām 
strukturālām pārmaiņām, kas izriet no 
jebkāda veida krīzes, kā arī saglabāt 
sabiedrības labklājību, garantējot Eiropas 
Savienības stratēģisko autonomiju 
saistībā ar aktīviem un tehnoloģijām, kas 
vajadzīgi Eiropas sabiedrības stabilitātei 
un drošībai, pārvarēt krīzes, neapdraudot 
nākamajām paaudzēm atstājamo 
mantojumu, un vienlaikus nodrošināt ES 
atvērtību un spēku pasaules tirgū;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b princips “nenodari būtisku 
kaitējumu” nozīmē nodrošināt, ka 
atveseļošanas un noturības plānos 
iekļautie pasākumi un investīcijas nerada 
būtisku kaitējumu nevienam no Regulas 
(ES) 2020/852 9. pantā izklāstītajiem 
mērķiem vides jomā saskaņā ar minētās 
regulas 17. pantu;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar politikas jomas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, taisnīgu zaļo pārkārtošanos un 
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veselību, konkurētspēju, noturību, 
produktivitāti, izglītību un prasmēm, 
pētniecību un inovāciju, pārdomātu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijām, kā arī 
finanšu sistēmu stabilitāti.

digitālo pārveidi, MVU, to skaitā 
mikrouzņēmumiem, Savienības 
stratēģisko autonomiju, arī tās 
rūpniecības autonomiju, jo īpaši uz 
nākotni vērstās augsto tehnoloģiju 
nozarēs, veselību, ilgtermiņa 
konkurētspēju pasaules tirgos, noturību, 
produktivitāti, arodmācībām un prasmēm, 
cilvēkkapitālu un sociālo kapitālu, 
pētniecību un līderinovāciju stratēģiskās 
nozarēs, sociālo un kritiski svarīgo 
infrastruktūru, enerģētiku, kas ietver arī 
energoefektivitāti, atjaunojamo 
energoresursu enerģiju un energoapgādes 
drošību, pārdomātu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, kvalitatīvu 
nodarbinātību un investīcijām, un finanšu 
sistēmu stabilitāti.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atveseļošanas un noturības mehānisma 
satvarā finansētajām investīcijām ir 
ilgstoša pozitīva ietekme uz dalībvalstu 
ekonomisko un sociālo noturību, 
ilgtspēju, ilgtermiņa labklājību un 
konkurētspēju nākamo paaudžu interesēs, 
jo īpaši ņemot vērā to, ka Mehānisms 
radīs izaugsmi un ienākumus dalībvalstīm 
un Savienībai, kas gūs labumu no Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta (“Next 
Generation EU”) un tā atmaksāšanas 
shēmām.

Grozījums Nr. 23

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir 
ilgtermiņā nodrošināt ilgtspējīgu 
Savienības ekonomisko labklājību, 
veicināt Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un ilgtermiņa 
konkurētspēju, uzlabojot dalībvalstu 
noturību un pielāgošanās spēju, mīkstinot 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
atbalstot taisnīgu zaļo pārkārtošanos un 
digitālo pārveidi, veicinot digitālo 
autonomiju, galvenās stratēģijas, proti, 
stratēģiju attiecībā uz svarīgiem 
projektiem visas Eiropas interesēs 
(IPCEI), Eiropas rūpniecības stratēģiju, 
Eiropas MVU stratēģiju, aprites 
ekonomiku, pētniecību un inovāciju un uz 
nākotni vērstās tehnoloģijas.

Atveseļošanas un noturības mehānisma 
vispārīgais mērķis tādējādi palīdz atjaunot 
Savienības tautsaimniecību, rūpniecības 
ekosistēmu un stratēģisko vērtības ķēžu 
izaugsmes potenciālu, veicināt 
nodarbinātības radīšanu, jo īpaši 
uzlabojot jauniešu nodarbināmību un 
kvalitatīvas darbvietas, kā arī mazināt 
atkarību no trešām valstīm stratēģiskās 
jomās, citastarp pārdomāti repatriējot 
nozares, kas izrādījušās kritiski svarīgas 
laikā pēc Covid-19 krīzes, un tās atbalstot, 
saglabāt finanšu sistēmu stabilitāti, 
ilgtermiņā nodrošināt finansiālā atbalsta 
pievienoto vērtību un paturēt to 
Savienībā, ilgtermiņā sekmēt ilgtspējīgu 
izaugsmi, pilnībā izmantot vienotā tirgus 
potenciālu un vienlaikus mazināt atkarību 
no trešām valstīm stratēģiskās jomās.

Grozījums Nr. 24

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

1.a Atveseļošanas un noturības 
mehānisms un ar to saistītie izdevumi ir 
saderīgi ar Eiropas zaļo kursu un Parīzes 
klimata nolīgumu un atbilst principam 
“nenodari būtisku kaitējumu”.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām summām var segt arī 
izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas katra instrumenta 
pārvaldībai un mērķu sasniegšanai, jo īpaši 
izdevumus par pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informēšanas un 
komunikācijas darbībām, tostarp 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas mērķiem, izdevumus saistībā 
ar IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, korporatīvajiem 
informācijas tehnoloģijas rīkiem, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai rodas 
katra instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi var būt arī citu atbalsta 
pasākumu izmaksas, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un projektu uzraudzību 
uz vietas, kā arī izmaksas, kuras rodas, 
konsultācijām piesaistot līdzbiedrus un 
ekspertus, kas palīdz novērtēt un īstenot 
reformas un investīcijas.

2. No 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām summām var segt arī 
izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas katra instrumenta 
pārvaldībai un mērķu sasniegšanai, jo īpaši 
izdevumus par pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, pilsoniskās sabiedrības un 
vietējo kopienu iesaisti, informēšanas un 
komunikācijas darbībām, tostarp 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas mērķiem, izdevumus saistībā 
ar IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, korporatīvajiem 
informācijas tehnoloģijas rīkiem, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai rodas 
katra instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi var ietvert arī citu atbalsta 
pasākumu izmaksas, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un projektu uzraudzību 
uz vietas, kā arī izmaksas, kuras rodas, 
konsultācijām piesaistot līdzbiedrus un 
ekspertus, kas palīdz novērtēt un īstenot 
reformas un investīcijas.

Grozījums Nr. 26
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Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās vai ir tai relevantas. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar attiecīgajām Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no Savienības un 
dalībvalstu rūpniecības stratēģijas, it 
sevišķi saistībā ar atbalstu MVU un 
mikrouzņēmumiem, taisnīgas zaļās 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti un 
digitālās pārveides, vai kas attiecas uz 
šiem jautājumiem. Atveseļošanas un 
noturības plāni ir arī saderīgi ar 
informāciju, ko dalībvalstis iekļāvušas 
Eiropas pusgada kontekstā sagatavotajās 
valsts reformu programmās, nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos un to 
atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/1999, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi, kā arī ar 
attiecīgajām konkrētai valstij 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas saistībā ar Eiropas 
pusgadu, jo īpaši tām, kas attiecas uz šīs 
regulas darbības jomu vai no tās izriet. 
Atveseļošanas un noturības plāni arī 
atbilst mērķim padarīt iespējamas 
investīcijas uz nākotni vērstos aktīvos, 
tehnoloģijās un infrastruktūrā, kas 
nodrošina Savienības ilgtermiņa noturību 
un konkurētspēju pasaules tirgos, stiprina 
Savienības stratēģisko autonomiju un 
rada sinerģiju ar visiem attiecīgajiem 
Savienības fondiem un programmām.

__________________ __________________
21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.
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22 […] 22 […]

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu taisnīgu zaļo pārkārtošanos 
un digitālo pārveidi, vismaz 37 % no 
atveseļošanas un noturības plānā 
paredzētā piešķīruma ir ieguldījums 
pasākumos, ar kuriem atbalsta taisnīgu 
zaļo pārkārtošanos saskaņā ar 
Taksonomijas regulu, un vismaz 20 % no 
plānā paredzētā piešķīruma ir ieguldījums 
pasākumos, ar kuriem atbalsta digitālo 
pārveidi.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) skaidrojums par to, kā iecerēts 
risināt Eiropas pusgada kontekstā 
apzinātās konkrētajai valstij raksturīgās 
problēmas un prioritātes;

svītrots

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

b) skaidrojums par to, kā plāns veicina 
Savienības galveno stratēģiju īstenošanu 
un stiprina Savienības stratēģisko 
autonomiju un konkurētspēju, izaugsmes 
potenciālu, jo īpaši attiecībā uz MVU un 
mikrouzņēmumiem, rūpniecības 
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kohēziju un konverģenci; ekosistēmas un stratēģiskās vērtības 
ķēdes, sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, 
kvalitatīvu darbvietu radīšanu, jo īpaši 
jauniešu nodarbināmību, un attiecīgās 
dalībvalsts ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstina krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmē 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un konverģenci, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
vienotajā tirgū;

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdzēs risināt no tām 
izrietošās problēmas;

c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs taisnīgu zaļo 
pārkārtošanos un ES klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanu, un pierādījums to 
atbilstībai nacionālajiem klimata un 
enerģētikas plāniem;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā plāns 
sekmēs taisnīgu digitālo pārveidi un 
palīdzēs novērst no digitālās pieejamības 
iekļaušanas izrietošās problēmas, īpaši 
attiecībā uz Savienības rūpniecību, tostarp 
stratēģiskajām ekosistēmām, atbalstu 
pētniecībai un tehnoloģiju izvēršanai 
tādās jomās kā mākslīgais intelekts, 5G, 
datu ekonomika, digitālā plaisa, digitālo 
prasmju pilnveide, kā arī darba ņēmēju 
prasmju pilnveide un pārkvalifikācija;
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprinās Savienības stratēģijas, kas 
attiecas uz svarīgiem projektiem visas 
Eiropas interesēs (IPCEI), Eiropas MVU 
un mikrouzņēmumiem, aprites 
ekonomiku, pētniecību un inovāciju 
svarīgāko tehnoloģiju jomās un 
stratēģiskām nozarēm, kuras cita starpā 
var ietvert atjaunojamo energoresursu 
enerģijas un energoefektivitātes 
tehnoloģijas un citas uz nākotni orientētas 
augsto tehnoloģiju nozares;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) skaidrojums par to, kā plāns ir 
saistīts un saskaņots ar Savienības 
galvenajiem fondiem un programmām, 
piemēram, pamatprogrammu “Apvārsnis 
Eiropa”, programmu “Digitālā Eiropa”, 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, strukturālajiem fondiem, 
Eiropas Kosmosa programmu, Eiropas 
Aizsardzības fondu un programmu 
InvestEU;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cd apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) skaidrojums par to, kāds būs plāna 
ieguldījums ilgtermiņā ekonomiski, 
sociāli un vides ziņā ilgtspējīgās darbībās, 
tehnoloģijās un nozarēs, kas radīs 
iespējas nākamajām paaudzēm;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ce apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ce) izklāsts par pasākumiem, kas 
nodrošina Savienības finansējuma 
pamanāmību un tā saņēmēju 
pārredzamību saskaņā ar 26. pantu;

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) skaidrojums par to, kā plānots 
risināt konkrētajai valstij raksturīgās 
problēmas un prioritātes, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 
investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā “atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas), kā arī 

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 
investīciju aplēstās vienības un kopējās 
izmaksas (apzīmē arī kā “atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstās izmaksas”), kā arī 
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pienācīgs pamatojums un skaidrojums par 
to, kā tās samērojamas ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību;

pienācīgs pamatojums un skaidrojums par 
to, kā tās samērojamas ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskanīgumu un to, kā tas sekmē zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, un šajā nolūkā ņem 
vērā šādus kritērijus:

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskaņotību un to, kā tas sekmē taisnīgu 
zaļo pārkārtošanos un digitālo pārveidi, un 
šajā nolūkā ņem vērā šādus kritērijus:

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) vai plānā ierosinātie pasākumi 
veicinās 4. pantā izklāstīto vispārīgo un 
konkrēto mērķu sasniegšanu un vai plāns 
atbilst šīs regulas darbības jomai, kas 
noteikta 3. pantā;

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē 15. panta b), c) un 
ca) punktā minēto mērķu sasniegšanu;

Grozījums Nr. 41
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Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plāns palīdz īstenot 15. panta 
cb) punktā minētās Savienības stratēģijas;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) vai plāns ir saistīts ar 15. panta 
cc) punktā minētajām Savienības 
programmām un saskaņots ar tām;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) vai plāns ietver efektīvus 
pasākumus, kas nodrošina Savienības 
finansējuma pamanāmību un tā saņēmēju 
pārredzamību;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – bd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bd) vai plāns būs vērsts uz nākamo 
ekonomikas ciklu un vai tajā galvenā 
uzmanība pievērsta darbībām, 
tehnoloģijām un nozarēm, kas rada 
ilgtermiņa ieguvumus;



RR\1217780LV.docx 187/390 PE655.950v03-00

LV

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
kvalitatīvu darbvietu radīšanu, ekonomisko 
un sociālo noturību un stratēģiskās 
vērtības ķēdes, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un Savienības stratēģisko autonomiju;

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi;

f) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu četru mēnešu laikā no 
brīža, kad dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
atveseļošanas un noturības plānu. Ja 
Komisijas novērtējums par dalībvalsts 
iesniegto atveseļošanas un noturības plānu 
ir pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 

1. Saskaņā ar 27. pantu Komisija ar 
deleģēto aktu pieņem lēmumu divu mēnešu 
laikā no brīža, kad dalībvalsts oficiāli 
iesniegusi atveseļošanas un noturības 
plānu. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts iesniegto atveseļošanas un 
noturības plānu ir pozitīvs vai daļēji 
pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
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iedalīta saskaņā ar 11. pantu. mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja atveseļošanas un noturības plāns 
nav apmierinoši atbilstīgs 16. panta 3. 
punktā noteiktajiem kritērijiem, attiecīgajai 
dalībvalstij finanšu iemaksu neiedala.

c) ja atveseļošanas un noturības plāns 
nav apmierinoši atbilstīgs nevienam no 16. 
panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem, 
attiecīgajai dalībvalstij finanšu iemaksu 
neiedala un piemēro šā panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja atveseļošanas un noturības 
plāns ir daļēji atbilstīgs vai atbilst tikai 
dažiem no 16. panta 3. punktā minētajiem 
kritērijiem, attiecīgajai dalībvalstij 
piešķiramo finanšu iemaksu nosaka 
Komisija, nepārsniedzot 16. panta 
3. punktā izklāstītajiem kritērijiem 
atbilstošu reformu un investīciju aplēsto 
kopējo izmaksu summu;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) reformu un investīciju projektu 
aprakstu un atveseļošanas un noturības 
plāna aplēsto kopējo izmaksu summu;

b) atveseļošanas un noturības plānā 
paredzēto reformu un investīciju projektu 
aprakstu un to attiecīgo aplēsto kopējo 
izmaksu summas;
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Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo četru mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu.

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, lēmumu kopā ar 
pienācīgi pamatotu novērtējumu paziņo 
divu mēnešu laikā pēc tam, kad dalībvalsts 
ir iesniegusi priekšlikumu. Attiecīgā 
dalībvalsts var iesniegt citu atveseļošanas 
un noturības plānu un var arī izmantot 
tehniskā atbalsta instrumentu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
27. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

7. Šā panta 1. un 2. punktā minēto 
deleģēto aktu pieņem saskaņā ar 27. pantā 
minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli attaisno 
attiecīgā atveseļošanas un noturības plāna 
grozīšanu, Komisija novērtē jauno plānu 
saskaņā ar 16. panta noteikumiem un 
saskaņā ar 17. pantu pieņem jaunu lēmumu 
četru mēnešu laikā kopš oficiālās 
pieprasījuma iesniegšanas.

2. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli attaisno 
attiecīgā atveseļošanas un noturības plāna 
grozīšanu, Komisija novērtē jauno plānu 
saskaņā ar 16. panta noteikumiem un 
saskaņā ar 17. pantu pieņem jaunu lēmumu 
divu mēnešu laikā kopš oficiālās 
pieprasījuma iesniegšanas.
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Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu četru mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu divu mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, pirms tam 
devusi attiecīgajai dalībvalstij iespēju 
iesniegt savus apsvērumus viena mēneša 
laikā no Komisijas secinājumu 
paziņošanas.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti apstiprinātajā atveseļošanas un 
noturības plānā, attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu 
finanšu iemaksas un — attiecīgā 
gadījumā — aizdevuma daļas izmaksas 
pieprasījumu. Dalībvalstis šādus izmaksas 
pieprasījumus var iesniegt Komisijai reizi 
divos gados. Komisija divu mēnešu laikā 
pēc pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai 
ir apmierinoši izpildīti attiecīgie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji, kas 
izklāstīti 17. panta 1. punktā minētajā 
lēmumā. Novērtējuma vajadzībām ņem 
vērā 17. panta 6. punktā minēto 
operacionālo kārtību. Komisijai var 
palīdzēt eksperti.

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti ar Komisijas deleģēto aktu 
apstiprinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā, attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu 
iemaksas un — attiecīgā gadījumā — 
aizdevuma daļas izmaksas pieprasījumu. 
Dalībvalstis šādus izmaksas pieprasījumus 
var iesniegt Komisijai reizi ceturksnī. 
Komisija viena mēneša laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai ir 
apmierinoši izpildīti attiecīgie starpposma 
un galīgie mērķrādītāji, kas izklāstīti 17. 
panta 1. punktā minētajā lēmumā. 
Novērtējuma vajadzībām ņem vērā 
17. panta 6. punktā minēto operacionālo 
kārtību. Komisijai var palīdzēt eksperti.

Grozījums Nr. 56
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Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 
vai konfidenciālu informācija, kuras 
izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses.

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas deleģēto aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai rediģēt sensitīvu vai 
konfidenciālu informācija, kuras izpaušana 
apdraudētu šīs dalībvalsts sabiedrības 
intereses.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai Eiropas Parlaments varētu 
pienācīgi kontrolēt Mehānisma satvarā 
sniegtā finansiālā atbalsta efektivitāti, 
lietderību un ietekmi, gada ziņojumu 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei kā daļu no integrētā finanšu 
pārskatatbildības ziņojuma, un tas ietilpst 
ikgadējās budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūrā kā atsevišķa nodaļa Komisijas 
ziņojumā par budžeta izpildes 
apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 

1. Dalībvalstis un citi Savienības 
finansējuma saņēmēji atzīst Savienības 
finansējuma izcelsmi un konsekventi 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), gan tiešsaistē, 
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līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir saskanīga, lietderīga un 
samērīga.

gan bezsaistē izmantojot Savienības 
emblēmu kopā ar atsauci uz 
Atveseļošanas un noturības mehānismu, 
kas atbalstījis darbības, kā arī sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir saskanīga, lietderīga un 
samērīga.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistībā ar instrumentiem, kas 
izveidoti ar šo regulu, to darbībām un 
rezultātiem Komisija rīko informācijas un 
komunikācijas pasākumus. Ar šo regulu 
izveidotajiem instrumentiem iedalītie 
finanšu resursi veicina arī Savienības 
politisko prioritāšu korporatīvo 
komunicēšanu sabiedrībai, ciktāl šīs 
prioritātes saistītas ar 4. pantā minētajiem 
mērķiem.

2. Komisija lietotājdraudzīgā veidā 
īsteno darbības informācijas un 
komunikācijas jomā ar mērķi uzlabot 
iedzīvotāju, uzņēmumu, jo īpaši MVU, un 
valsts pārvaldes iestāžu informētību par 
finanšu resursiem, ko nodrošina ar šo 
regulu izveidotie instrumenti, kā arī par to 
darbībām un rezultātiem. Ar finanšu 
resursiem, kas piešķirti ar šo regulu 
izveidotajiem instrumentiem, veicina arī 
Savienības politisko prioritāšu korporatīvo 
komunikāciju, ciktāl šīs prioritātes saistītas 
ar 4. pantā minētajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveido digitālu uzraudzības 
sistēmu, kas nodrošina pilnīgu publisku 
pārredzamību, izmantojot viegli pieejamu 
digitālo platformu, kurā iespējama 
meklēšana un uzskaitīti visi no 
nacionālajiem atveseļošanas un noturības 
plāniem izrietošā finansējuma saņēmēji, 
un dalībvalstīm jāsniedz šajā saistībā 
nepieciešamā informācija.
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants 27. pants
Komiteju procedūra Deleģēšanas īstenošana

1. Komisijai palīdz komiteja. Minēta 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 
182/2011 nozīmē.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, 
piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. 
pantu.

2. Pilnvaras pieņemt 17. un 19. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz laiku līdz 2027. gada 31. decembrim.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 17. un 19. pantā 
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 datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 
ieceltajiem ekspertiem, ievērojot 
principus, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 17. un 19. pantu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja trijos mēnešos 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 
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laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) vai plānā ierosinātie pasākumi 
veicinās 4. pantā noteiktā mērķrādītāja 
sasniegšanu un vai plāns atbilst šīs 
regulas darbības jomai, kas noteikta 
3. pantā;

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā vai 
citos relevantos dokumentos ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

svītrots

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plānā paredzētās investīcijas 
atbilst principam “nenodari būtisku 
kaitējumu” un minimuma aizsardzības 
pasākumu prasībām;

Grozījums Nr. 65
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, rūpniecības ekosistēmas un 
stratēģiskās vērtības ķēdes, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
vienotajā tirgū un Savienības stratēģisko 
autonomiju;

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi;

f) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi, kas atbilst arī attiecīgajiem 
konkrētajai dalībvalstij adresētajiem 
ieteikumiem vai citiem būtiskiem 
dokumentiem, kurus oficiāli pieņēmusi 
Komisija Eiropas pusgada satvarā, un kas 
spēj piesaistīt arī privātās investīcijas;

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vai ir notikusi pienācīga 
apspriešanās ar visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, kā noteikts 
15. pantā;
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Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs klimatam un 
videi draudzīgu sistēmu izveidi un 
ekonomikas vai sociālo nozaru zaļināšanu, 
un tādējādi veicinās virsmērķa 
“klimatneitrāla Eiropa līdz 2050. gadam” 
sasniegšanu;

— Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs klimatneitrālu 
un videi draudzīgu sistēmu izveidi, 
ekonomikas vai sociālo nozaru zaļināšanu 
un minēto nozaru energoefektivitāti un 
resursefektivitāti, un tādējādi veicinās 
virsmērķa “klimatneitrāla Eiropa līdz 
2050. gadam” sasniegšanu, vienlaikus 
ievērojot tehnoloģiju neitralitāti;

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 2. apakšdaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai un

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. daļa - 1. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs ekonomikas vai 
sociālo nozaru digitālo pārveidi;

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs ekonomikas vai 
sociālo nozaru digitālo pārveidi, ar to tiks 
atbalstīta pētniecība un tehnoloģiju 
izvēršana tādās jomās kā mākslīgais 
intelekts, 5G un datu ekonomika, 
veicināta digitālā pieejamība un mazināta 
digitālā plaisa;
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Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 3. apakšdaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai un

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 3. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās un/vai 
digitālās pārkārtošanās;

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no taisnīgas zaļās 
pārkārtošanās un digitālās pārveides;

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts - 1. daļa – 4. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša pozitīva ietekme.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 

2.4. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, darbvietu radīšanu, 
Savienības stratēģisko autonomiju un 
ilgtermiņa konkurētspēju, rūpniecības 
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ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju.

ekosistēmas un stratēģiskās vērtības ķēdes 
un radīt ilgstošu pozitīvu ietekmi uz 
ekonomisko un sociālo noturību, ilgtspēju 
un dalībvalsts ilgtermiņa izaugsmi, lai 
radītu iespējas nākamajām paaudzēm, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un sekmēt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju;

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
izaugsmes potenciālu, stimulēt darbvietu 
radīšanu un mazināt krīzes negatīvo 
iedarbību, tai pašā laikā nepieļaujot šo 
pasākumu negatīvo ietekmi uz klimatu un 
vidi;

— Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
izaugsmes potenciālu, jo īpaši attiecībā uz 
MVU, mikrouzņēmumiem un 
jaunuzņēmumiem, stiprināt rūpniecības 
ekosistēmas un stratēģiskās vērtības 
ķēdes, stimulēt darbvietu radīšanu un 
mazināt krīzes negatīvo iedarbību, tai pašā 
laikā nepieļaujot šo pasākumu negatīvo 
ietekmi uz klimatu un vidi;

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 4. apakšdaļa – 1.a 
ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- un
- atveseļošanas un noturības plāns ir 
vērsts uz nākamo ekonomikas ciklu un 
tajā galvenā uzmanība pievērsta 
darbībām, tehnoloģijām un nozarēm, kas 
rada ilgtermiņa ieguvumus;
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Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 4. apakšdaļa – 1.b 
ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- un
- gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plāns palīdzēs stiprināt Savienības 
stratēģisko autonomiju svarīgākajās 
vērtības ķēdēs;

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 4. apakšdaļa – 1.c 
ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- un
- gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plāns būs vērsts uz investīcijām ilgtermiņa 
projektos, kas radīs izaugsmi un 
ienākumus dalībvalstīm un Savienībai, 
kuras gūs labumu no Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta (“Next 
Generation EU”) un tā atmaksāšanas 
shēmām nākamo paaudžu interesēs;

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja atveseļošanas un noturības 
plāns ir daļēji atbilstīgs vai atbilst tikai 
dažiem no 16. panta 3. punktā minētajiem 
kritērijiem, attiecīgajai dalībvalstij 
piešķirtā finanšu iemaksa nepārsniedz 
16. panta 3. punktā izklāstītajiem 
kritērijiem atbilstošu reformu un 
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investīciju aplēsto kopējo izmaksu 
summu.
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TRANSPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai un Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un 
noturības mehānismu
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Roberts Zīle

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu, ar ko ir iecerēts piedāvāt vērienīgu finansiālo atbalstu, lai dalībvalstu 
tautsaimniecības kļūtu noturīgākas un būtu labāk sagatavotas nākotnei.

Atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, cik nozīmīga Covid-19 pandēmijas apstākļos ir transporta 
nozare. Šī krīze ir apliecinājusi, ka drošai piegādei ir svarīgi, lai pienācīgi darbotos kravu 
pārvadājumi, un ka sabiedriskā transporta pakalpojumi kritiski svarīgās nozarēs strādājošajiem 
ir būtiski krīzes seku mazināšanai. Tātad noturīgākas Eiropas transporta sistēmas veidošana ir 
stratēģiski nozīmīgs jautājums. Turklāt atzinuma sagatavotājs atgādina, ka transporta un 
tūrisma nozare ir viena no Covid-19 pandēmijas vissmagāk skartajām nozarēm, un tāpēc tai 
jāpievērš īpaša uzmanība gan Eiropas līmenī, gan nacionālajos atveseļošanas un noturības 
plānos.

Lai Eiropas ekonomika varētu strauji atgūties, ir vajadzīgas investīcijas rūpīgi izstrādātos 
projektos, ar kuriem ir lielas izredzes atbalstīt izaugsmi un radīt darbavietas — šajā ziņā daudz 
vērā ņemamu iespēju paveras, aplūkojot jau konstatētās vajadzības, investīciju uzkrāšanos un 
transporta infrastruktūras attīstībai rūpīgi izstrādāto projektu pašreizējo plūsmu.

Nozares radīto emisiju īpatsvars ir 25 % no visām Eiropas CO2 emisijām, un iespējas to 
samazināt līdz šim ir bijušas ierobežotas, tāpēc priekšroka būtu jādod investīcijām, ar ko ir 
plānots atbalstīt transporta dekarbonizāciju, atbilstoši konkrētām valstīm adresētajiem 
ieteikumiem, kas jau ir sniegti Eiropas pusgada procesā, un arī saskaņā ar nacionālajiem 
atveseļošanas un noturības plāniem. 

Eiropas Savienība joprojām ir pasaules mēroga līderis transporta nozarē. No ES eksportējošo 
nozaru viedokļa raugoties, eksportētās vērtības ziņā Eiropas Savienības īpatsvars ir viens no 
lielākajiem, aeronautikas, dzelzceļa un autobūves ražojumus un pakalpojumus kopumā ņemot. 
Taču tagad šīs līderpozīcijas tiek apšaubītas un tās ir jāaizstāv, tālab cita starpā ieviešot zaļās 
tehnoloģijas, īstenojot digitālās pārveides procesu un ar ciešāku apņemšanos nodrošinot 
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inovāciju. 

Atzinuma sagatavotājs ir stingri pārliecināts, ka transporta nozarē ir nepieciešamas vērienīgas 
investīcijas, lai pilnībā izveidotu Eiropas transporta (TEN-T) pamattīkla galvenos posmus un 
mezglus, un ka vajadzības gadījumā ir jāpapildina valstu nodrošinātais finansējums, kā arī 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta un/vai reģionālās politikas fondu 
finansējums. Ar atbalstu būtu jāpanāk, ka laicīgi tiek pabeigts darbs pie posmiem, kas norādīti 
TEN-T koridoru darba plānos, un ka priekšroka ir dota darbiem, kurus iespējams veikt 2021.–
2023. gada periodā. 

Mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļu ieviešana būtu jāuzskata par prioritāti. Šāds 
ieguldījums cita starpā būtu jānodrošina, arī veidojot nepieciešamo uzlādes/uzpildes 
infrastruktūru, kurā nepilnības vēl arvien nav novērstas, sevišķi tālbraucienu vajadzībām, ostās 
un iedzīvotāju blīvuma ziņā mazāk apdzīvotās teritorijās. Tāpat tas būtu jādara, arī attīstot 
ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās, cita starpā arī attiecībā uz nodrošinājumu ar transportlīdzekļiem 
un rēķinoties ar nepieciešamību pēc multimodāliem braucieniem. Turklāt svarīgi ir ieviest 
viedas sistēmas satiksmes pārvaldībai un risinājumus „mobilitāte kā pakalpojums”, un ar 
Atveseļošanas un noturības mehānismu saistītajās prioritātēs būtu jāatspoguļo uzdevums veidot 
Eiropas vienoto mobilitātes datu telpu, kas ir nozīmīgs Eiropas Datu stratēģijas elements.

Atzinuma sagatavotājs norāda — īsais laika periods un akcenti, kas noteikti finansējuma sadalei 
pa valstīm saistībā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanu, var kļūt par iemeslu 
novirzēm Mehānisma īstenošanas un finansējuma sadales procesā, lai tādējādi iekļautos īsos 
termiņos. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šāda pieeja būtu pretrunā mērķim, ar kādu 
Mehānisms sākotnēji ir izveidots, un ka tas no šādas pieejas būtu jāsargā.

Atzinuma sagatavotājs uzver — nedrīkst pieļaut, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma dēļ 
palielinās vienlīdzīgu konkurences apstākļu izkropļošanas risks vienotajā tirgū. Šādu 
izkropļojumu rezultātā lielākas kļūtu dalībvalstu ekonomiskās atšķirības un saasinātos Eiropas 
ilgtermiņa izaugsmes problēmas. Strādājot pie atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanas 
un īstenošanas un piedāvājot reformas un investīcijas, dalībvalstīm būs jāņem vērā LESD 
107. pants, kā arī valsts atbalsta tiesiskais regulējums un tajā noteiktie ierobežojumi. Vienotā 
tirgus pienācīga darbība un attiecīgie konkurences un valsts atbalsta noteikumi ir Eiropas 
patērētāju un uzņēmumu interesēs, un tie ir nepieciešami, lai nepieļautu nevēlamus konkurences 
izkropļojumus. Tāpēc Komisijai arī turpmāk ir jāpilda savs ES līgumos noteiktais pienākums 
garantēt vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES vienotajā tirgū.

Bezdarba līmenis ir viens no rādītājiem, kas raksturo konkrētas dalībvalsts sociālekonomisko 
spēju, un bezdarba līmeni ietekmē tas, kā veidojas attiecīgās dalībvalsts darbaspēka migrācija 
ES teritorijā. Emigrācijas pieaugums skar ne vien dalībvalsts IKP, bet tā ietekmē samazinās arī 
bezdarba līmenis, kas ir neatņemams sadales koeficienta elements. Lai gan no statistikas 
viedokļa viss ir pareizi, šāds bezdarba samazinājums, iespējams, neatklāj patieso 
sociālekonomisko stāvokli attiecīgajā dalībvalstī. Tāpēc, lai sekmētu galvenā uzdevuma izpildi, 
līdzsvaroti īstenojot Atveseļošanas un noturības mehānismu atbilstoši tā mērķiem, piedāvātais 
bezdarba līmenis būtu jākoriģē saskaņā ar attiecīgajām migrācijas plūsmām, kas raksturo katru 
dalībvalsti.

Atzinuma sagatavotājs atzīst, ka, iespējams, būs grūti sadales koeficientā iestrādāt migrācijas 
plūsmas, jo nepieciešamība pēc Atveseļošanas un noturības mehānisma ir steidzama, turklāt ir 
rūpīgi jāapsver, kā šo nozīmīgo korekciju izdarīt. Ja politiska vienošanās par šāda komponenta 
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iekļaušanu jau sagatavotajā priekšlikumā netiek panākta, atzinuma sagatavotājs šo sadales 
koeficienta papildelementu uzskata par būtisku komponentu, kas jāiekļauj Atveseļošanas un 
noturības mehānisma nākamās pārskatīšanas vai turpmākās īstenošanas procesā.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un 
Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk 
pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju 
saistītās problēmas. Gan pašreizējā Covid-
19 pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka stabilas un 
noturīgas ekonomikas un finanšu sistēmas, 
kuru pamatā ir spēcīga ekonomiskā un 
sociālā struktūra, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk reaģēt uz satricinājumiem un 
ātrāk atgūties no tiem. Tas, kādas būs 
Covid-19 krīzes sekas vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, būs kritiski atkarīgs no tā, cik 
strauji dalībvalstu ekonomika no krīzes 
atgūsies, un tas savukārt būs atkarīgs no tā, 
kādas ir dalībvalstu iespējas fiskāli 
manevrēt, lai veiktu pasākumus krīzes 
sociālās un ekonomiskās ietekmes 
mīkstināšanai, un no tā, cik noturīgas ir to 
ekonomikas. Tāpēc bez reformām un 
investīcijām, kuru uzdevums ir novērst 
ekonomikas strukturālās nepilnības un 
stiprināt to noturību, būs ļoti grūti 
tautsaimniecībām nostāties uz ilgtspējīgas 
atveseļošanas ceļa un novērst aizvien 
plašāku plaisu veidošanos Savienībā.

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs, jo īpaši tajās ekonomikas 
nozarēs, kuras krīze ir skārusi vissmagāk, 
piemēram, transporta un tūrisma nozarē. 
Covid-19 krīze ir vēl vairāk pastiprinājusi 
ar demogrāfisko situāciju saistītās 
problēmas. Gan pašreizējā Covid-19 
pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka stabilas un 
noturīgas ekonomikas un finanšu sistēmas, 
kuru pamatā ir spēcīga ekonomiskā un 
sociālā struktūra, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk reaģēt uz satricinājumiem un 
ātrāk atgūties no tiem. Tas, kādas būs 
Covid-19 krīzes sekas vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, būs kritiski atkarīgs no tā, cik 
strauji dalībvalstu ekonomika no krīzes 
atgūsies, un tas savukārt būs atkarīgs no tā, 
kādas ir dalībvalstu iespējas fiskāli 
manevrēt, lai veiktu pasākumus krīzes 
sociālās un ekonomiskās ietekmes 
mīkstināšanai, un no tā, cik noturīgas ir to 
ekonomikas. Tāpēc bez reformām un 
investīcijām, kuru uzdevums ir novērst 
ekonomikas strukturālās nepilnības un 
stiprināt to noturību, būs ļoti grūti 
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tautsaimniecībām nostāties uz ilgtspējīgas 
atveseļošanas ceļa un novērst aizvien 
plašāku plaisu veidošanos Savienībā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tomēr šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. 
Investīcijas zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās, jaudās un procesos, kuru 
mērķis ir palīdzēt pārkārtoties uz tīru 
enerģiju, kāpināt energoefektivitāti 
mājokļu sektorā un citās svarīgās 
ekonomikas nozarēs, ir ļoti būtiskas 
ilgtspējīgai izaugsmei un darbvietu 
radīšanai. Tās arī vairos Savienības 
noturību un mazinās tās atkarību no citiem, 
pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai.

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās un ka rezultātā visvairāk cieš 
sabiedriskie pakalpojumi un sabiedrības 
marginalizētākās grupas. Tomēr šajā 
konkrētajā situācijā ir būtiski atbalstīt 
investīcijas, lai paātrinātu atveseļošanu un 
stiprinātu ilgtermiņa izaugsmes potenciālu, 
vienlaikus izvairoties no pagātnē 
pieļautajām kļūdām saistībā ar sociālo 
kaitējumu un kaitējumu videi. Investīcijas 
zaļajās un digitālajās tehnoloģijās un 
inovācijā, ilgtspējīgā mobilitātē un 
transporta infrastruktūrā, arī alternatīvu 
ilgtspējīgu degvielu infrastruktūrā, jaudās 
un procesos, kuru mērķis ir palīdzēt 
pārkārtoties uz tīru enerģiju un kāpināt 
energoefektivitāti mājokļu sektorā un citās 
svarīgās ekonomikas nozarēs, ir ļoti 
būtiskas ilgtspējīgai izaugsmei un 
darbvietu radīšanai. Tās arī vairos 
Savienības noturību un mazinās tās 
atkarību no citiem, pateicoties piegādes 
ķēžu diversificēšanai.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
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satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanai dalībvalstīs. Mehānismam 
vajadzētu būt visaptverošam, un tajā 
vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
Eiropas ekonomikas atveseļošanai, it 
sevišķi attiecībā uz nozarēm, kuras ir 
cietušas ievērojamus zaudējumus, 
piemēram, transporta un tūrisma nozari, 
un tās noturības palielināšanai, 
intensificējot reformu un saistīto publisko 
investīciju īstenošanu dalībvalstīs. 
Mehānismam vajadzētu būt visaptverošam, 
un tajā vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas. Lai no 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
gūtu lielākos ieguvumus un maksimāli 
īstenotu tā mērķus, stimuli būtu jāparedz 
tā, lai mudinātu pilnībā īstenot 
atveseļošanas un noturības plānu. Tādēļ 
līdzekļu izmaksai vajadzētu būt samērīgai 
ar atveseļošanas un noturības plāna 
izpildes pakāpi, un izmaksāšanai 
vajadzētu notikt tikai pēc tam, kad 
attiecīgo starpposma mērķrādītāju 
sasniegšanu ir pārbaudījusi Komisija.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, 
kā arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vides ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, kā 
arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 30 % 
no ES budžeta izdevumiem izlietot klimata 
mērķu sasniegšanas atbalstam. Tas 
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atbalstot klimata mērķu sasniegšanu. paātrinās ekonomikas strukturālu 
pārveidi par tīrāku, noturīgāku un 
oglekļneitrālu ekonomiku. Šajā saistībā 
nacionālajos plānos par mērķi būtu 
jānosaka — un ar tiem jāīsteno — 
inovatīva un ilgtspējīga atveseļošana, 
piemēram, attiecībā uz transporta nozari 
šajos plānos būtu jānosaka mērķis 
panākt, lai Eiropa būtu celmlauze 
mobilitātes jomā, attīstot intelektiskās 
autonomās sistēmas. Ar Mehānismu 
pirmām kārtām būtu jāatbalsta 
pētniecība, inovācija un aprites risinājumi 
(piemēram, jaunas degvielas, automobiļu 
koplietošana utt.) un videi visnekaitīgākie 
transporta veidi (t. i., dzelzceļš un 
ūdensceļi), kas ir strauji jāmodernizē, lai 
vēl vairāk uzlabotu to energoefektivitāti 
(izmantojot laivas ar elektromotoriem, 
ūdeņradi, alternatīvas degvielas) un 
pieejamību, jo īpaši pašos attālākajos 
apgabalos.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Tā kā transporta nozare rada 
vairāk nekā 25 % no Savienības CO2 
emisijām, priekšroka būtu jādod 
investīcijām, ar kurām tiek atbalstīta 
transporta dekarbonizācija, saskaņā ar 
konkrētām valstīm adresētajiem 
ieteikumiem, kas jau ir sniegti Eiropas 
pusgada procesā, kā arī ar nacionālajiem 
atveseļošanas un noturības plāniem.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
kuras mērķis ir līdz 2050. gadam panākt 
Eiropas klimatneitralitāti, tādējādi 
atjaunojot Savienības tautsaimniecību 
izaugsmes potenciālu pēckrīzes situācijā, 
veicināt nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai, tajā 
pašā laikā aizsargājot vidi. Tālab tam 
vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgošanās spēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, 
īpašu uzmanību pievēršot nozīmīgāk 
skartajām nozarēm, piemēram, transporta 
un tūrisma nozarei, un atbalstīt 
pārkārtošanos uz digitālu un 
oglekļneitrālu aprites ekonomiku, kuras 
mērķis ir līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
oglekļneitralitāti, ņemot vērā pašreizējās 
atšķirības atsevišķu reģionu un 
dalībvalstu ekonomikas attīstībā, tādējādi 
atjaunojot Savienības tautsaimniecību 
izaugsmes potenciālu un ilgtermiņa 
konkurētspēju pēckrīzes situācijā, veicināt 
nodarbinātības radīšanu, darba ņēmēju 
profesionālo pilnveidi un pārkvalifikāciju 
un sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi, kā arī 
strukturālu ekonomikas pārveidi un 
inovatīvu un ilgtspējīgu 
reindustrializāciju, vienlaikus sekmējot 
dzimumu līdztiesības panākšanu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ņemot vērā, ka transporta nozarē 
ir ļoti vajadzīga inovācija saistībā ar zaļo 
pārkārtošanos un digitālo pārveidi, šī 
nozare būtu jānosaka par prioritāru, jo 
īpaši attiecībā uz projektiem emisiju ziņā 
neitrālas mobilitātes un tam nepieciešamo 
transportlīdzekļu un infrastruktūras 
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attīstīšanai, alternatīvu ilgtspējīgu 
degvielu attīstību un ilgtspējīgas 
pārrobežu infrastruktūras attīstīšanu un 
izvēršanu elektromobilitātes vajadzībām, 
kā arī pāreju uz zaļo ūdeņradi, 
intelektiskām satiksmes pārvaldības 
sistēmām un autonomo braukšanu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Ar Mehānismu būtu jāveicina 
TEN-T pamattīklu un visaptverošo tīklu 
galveno posmu un mezglu izveides 
pabeigšana un vajadzības gadījumā 
jāpapildina valsts finansējums vai Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
un reģionālās politikas fondu 
finansējums. Atbalstam būtu jānodrošina 
TEN-T koridoru darba plānos noteikto 
posmu savlaicīga pabeigšana un prioritāte 
jāpiešķir darbiem, kurus var veikt 2021.–
2024. gadā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Savukārt Mehānisma konkrētajam 
mērķim vajadzētu būt sniegt finansiālu 
atbalstu, lai būtu iespējams sasniegt 
atveseļošanas un noturības plānos 
izvirzītos reformu un investīciju 
starpposma un galīgos mērķrādītājus. Šis 
konkrētais mērķis būtu jārealizē ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

(15) Savukārt Mehānisma konkrētajam 
mērķim vajadzētu būt sniegt finansiālu 
atbalstu, lai būtu iespējams sasniegt 
atveseļošanas un noturības plānos 
izvirzītos reformu un investīciju 
starpposma un galīgos mērķrādītājus visās 
dalībvalstīs. Šis konkrētais mērķis būtu 
jārealizē ciešā sadarbībā ar attiecīgajām 
dalībvalstīm.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, valsts reformu 
programmām, nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās 
plāniem un partnerību nolīgumiem un 
darbības programmām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Savienības fondiem. Lai 
pastiprinātu darbības, kas atbilst Eiropas 
zaļā kursa un Digitālās programmas 
prioritātēm, plānā būtu jāizklāsta arī 
pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos. Pasākumiem būtu jāļauj 
ātri sasniegt nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar attiecīgajām 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, valsts reformu 
programmām, nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās 
plāniem un partnerību nolīgumiem un 
darbības programmām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Savienības fondiem. 
Atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanas procesā dalībvalstīm būtu 
jāapspriežas ar reģionālajām un/vai 
vietējām iestādēm, valstu parlamentiem 
un visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām. Lai pastiprinātu darbības, kas 
atbilst Eiropas zaļā kursa un Digitālās 
programmas prioritātēm, plānā būtu 
jāizklāsta arī pasākumi, kas attiecas uz 
pārkārtošanos uz digitālu un 
oglekļneitrālu aprites ekonomiku. 
Pasākumiem būtu jāļauj ātri sasniegt 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos norādītos 
mērķrādītājus, mērķus un devumus. Visas 
atbalstītās darbības būtu jāveic stingrā 
saskaņā ar Savienības prioritātēm klimata 
un vides jomā.

Grozījums Nr. 11

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

(16a) Dalībvalstīm būtu jāuzskata 
ilgtspējīgas transporta infrastruktūras 
attīstība un digitalizācija TEN-T 
pamattīklos un visaptverošajos tīklos 
attiecīgajās teritorijās un pārrobežu 
mezglos par vienu no galvenajiem 
mērķiem nacionālajos investīciju plānos 
atveseļošanai pēc Covid-19 pandēmijas.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Saskaņā ar nacionālajiem 
atveseļošanas investīciju plāniem 
dalībvalstīm būtu jāpalielina savi 
finansiālie centieni, lai izvērstu 
pamattehnoloģijas sadarbspējas 
panākšanai ilgtspējīgā transporta nozarē, 
piemēram, ERTMS, nolūkā sekmēt 
vispārējo mērķi attiecībā uz ilgtspējīgas 
un sadarbspējīgas Eiropas dzelzceļa telpas 
izveidi.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
16.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16c) Ilgtspējīgas un viedas Eiropas 
transporta telpas izveidei ir nepieciešams 
ierīkot sadarbspējīgu un digitalizētu 
dzelzceļa tīklu TEN-T satvarā, uzstādot 
ERTMS, ar kopējām izmaksām ne mazāk 
kā 15 miljardi EUR. Tādēļ nacionālajiem 
atveseļošanas plāniem būtu jāpalīdz 
sasniegt šo mērķi un jāpapildina centieni 
izvērst ERTMS TEN-T tīklos. Komisijai 
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būtu jāīsteno visas vajadzīgās iniciatīvas, 
lai sasniegtu šo mērķi.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
16.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16d) Finansēšana noturības 
mehānisma satvarā ir iespējama vienīgi 
tad, ja dalībvalstis pilnībā ievēro 
tiesiskumu un nosacījumus, kas izklāstīti 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa 
normatīvajā rezolūcijā par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par Savienības budžeta aizsardzību 
vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar 
tiesiskumu dalībvalstīs1a.
___________________
1a Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0349.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Sagatavojot un īstenojot 
atveseļošanas un noturības plānus un 
ierosinot reformas un investīcijas, 
dalībvalstīm būtu jāņem vērā LESD 
107. pants, kā arī valsts atbalsta 
regulējums un tajā noteiktie ierobežojumi. 
Iekšējā tirgus pienācīga darbība un 
attiecīgie konkurences un valsts atbalsta 
noteikumi ir Eiropas patērētāju un 
uzņēmumu interesēs un ir nepieciešami, 
lai nepieļautu nevēlamus konkurences 
izkropļojumus. Tāpēc Komisijai būtu 
jāturpina pildīt savu Līgumos noteikto 
pienākumu nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus iekšējā tirgū. 
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Komisijai būtu pēc iespējas īsākā 
laikposmā jāpieņem attiecīgi noteikumi 
par valsts atbalsta pasākumiem, lai varētu 
ātri izmaksāt ekonomisko atbalstu 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību; tajā būtu jāiekļauj arī pasākumi, 
kas skar zaļo un digitālo pārkārtošanos; 
tajā būtu jāiekļauj arī skaidrojums par 
ierosinātā atveseļošanas un noturības plāna 
saderību ar valstij specifiskajām 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā. Visā procesa 
gaitā būtu jātiecas panākt un īstenot ciešu 
sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm.

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību; tajā būtu jāiekļauj arī pasākumi, 
kas skar pārkārtošanos uz digitālu un 
oglekļneitrālu aprites ekonomiku un 
savienojamības uzlabošanu; tajā būtu 
jāiekļauj arī skaidrojums par ierosinātā 
atveseļošanas un noturības plāna saderību 
ar valstij specifiskajām problēmām un 
prioritātēm, kas apzinātas Eiropas pusgada 
kontekstā. Visā procesa gaitā būtu jātiecas 
panākt un īstenot ciešu sadarbību starp 
Komisiju un dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 17

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

(21a) Prasība atveseļošanas un 
noturības plānos norādīt provizorisku 
grafiku ar starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem nedrīkstētu ierobežot 
iespēju iekļaut sarežģītākas investīcijas 
infrastruktūrā, kuru izpildes periodi var 
būt ilgāki par septiņiem gadiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas relevantajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas; 
vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas attiecīgajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos vai 
citos attiecīgos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē pārkārtošanos uz digitālu un 
oglekļneitrālu aprites ekonomiku, cita 
starpā stiprinot infrastruktūru un 
uzlabojot savienojamību un transportu, un 
palīdz risināt no tās izrietošās problēmas; 
vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko, vidisko 
un sociālo noturību, mīkstināt krīzes 
sociālo un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, kā arī samazināt dzimumu un 
ekonomisko nevienlīdzību; vai dalībvalsts 
sniegtais pamatojums par iesniegtā 
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ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

atveseļošanas un noturības plāna 
aplēstajām kopējām izmaksām ir pamatots 
un ticams, un samērīgs ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību; 
vai ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu, ka finansiālais 
atbalsts lielāks ir pirmajos gados pēc 
krīzes, un lai nodrošinātu saderību ar šim 
instrumentam pieejamo finansējumu, 
iedalīt līdzekļus dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējamam līdz 2024. gada 
31. decembrim. Tālab juridiskās saistības 
par vismaz 60 % no neatmaksājamam 
atbalstam pieejamās summas būtu 
jāuzņemas līdz 2022. gada 31. decembrim. 
Juridiskās saistības par atlikušo summu 
būtu jāuzņemas līdz 2024. gada 
31. decembrim.

(27) Lai nodrošinātu, ka finansiālais 
atbalsts lielāks ir pirmajos gados pēc 
krīzes, un lai nodrošinātu saderību ar šim 
instrumentam pieejamo finansējumu, 
iedalīt līdzekļus dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējamam līdz 2024. gada 
31. decembrim. Tālab juridiskās saistības 
par 70 % no neatmaksājamam atbalstam 
pieejamās summas būtu jāuzņemas līdz 
2022. gada 31. decembrim. Juridiskās 
saistības par atlikušo summu būtu 
jāuzņemas līdz 2024. gada 31. decembrim. 
Ir ļoti svarīgi ātri sadalīt līdzekļus, lai 
mazinātu Covid-19 krīzes ietekmi uz 
Eiropas ekonomiku.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Ņemot vērā īstermiņa pieeju un 
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uzsvaru uz piešķīrumiem valstīm 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
īstenošanā, pastāv risks, ka finansējuma 
apgūšanā prioritāti piešķir termiņa 
ievērošanai, nevis pārbaudei, vai tas tiek 
izmantots sākotnēji paredzētajam mērķim.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
27.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27b) Dalībvalstīm savos nacionālajos 
atveseļošanas un noturības plānos būtu 
jāiekļauj investīcijas pārrobežu un 
vairāku valstu īstenotos projektos, kas var 
veicināt ekonomikas atveseļošanu un 
radīt Eiropas pievienoto vērtību, 
vienlaikus ievērojot Savienības mērķi līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Lai 
atbalstītu dalībvalstis nacionālo 
atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanā, Komisijai būtu jāizstrādā 
indikatīvs saraksts, kurā norādīti projekti 
ar Eiropas pievienoto vērtību, to skaitā, 
bet ne tikai, projekti nolūkā uzlabot 
tūrisma ilgtspēju, atjaunināt TEN-T tīklu 
ierīkošanai vajadzīgo infrastruktūru, 
nodrošināt trūkstošos pārrobežu dzelzceļa 
savienojumus, uzlabot aktīvu mobilitāti, 
palielināt investīcijas aeronautikas nozarē 
un veicināt iekšzemes ūdensceļu 
kuģojamību, kā arī veicināt ERTMS 
attīstīšanu Eiropas kravas pārvadājumu 
koridoros.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu (29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
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jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos —, proti, ar to, ka 
plāna izmaksas ir lielākas par maksimālo 
finanšu iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 
tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem. Lai nodrošinātu, ka vairāk 
līdzekļu ir pieejams sākumā, dalībvalstīm 
vajadzētu aizdevumu pieprasīt ne vēlāk kā 
2024. gada 31. augustā. Pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jānosaka visu 
saskaņā ar šo regulu piešķirto aizdevumu 
kopējās summas limits. Turklāt katrai 
dalībvalstij piešķirtā aizdevuma 
maksimālais apjoms nedrīkstētu pārsniegt 
4,7 % no tās nacionālā kopienākuma. 
Izņēmuma gadījumos un atkarībā no 
pieejamajiem resursiem maksimālo limitu 
vajadzētu varēt paaugstināt. Tāpat pareizas 
finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, 
ka aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā 
no sasniegtajiem rezultātiem.

jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz 
pārkārtošanos uz digitālu un 
oglekļneitrālu aprites ekonomiku —, 
proti, ar to, ka plāna izmaksas ir lielākas 
par maksimālo finanšu iemaksu, kas (tiks) 
iedalīta kā neatmaksājama iemaksa. 
Vajadzētu būt iespējai kopā ar plānu 
iesniegt arī aizdevuma pieprasījumu. 
Gadījumā, ja aizdevuma pieprasījumu 
iesniedz citā brīdī, tam būtu jāpievieno 
pārskatīts plāns ar papildu starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem. Lai 
nodrošinātu, ka vairāk līdzekļu ir pieejams 
sākumā, dalībvalstīm vajadzētu aizdevumu 
pieprasīt ne vēlāk kā 2024. gada 
31. augustā. Pareizas finanšu pārvaldības 
nolūkā būtu jānosaka visu saskaņā ar šo 
regulu piešķirto aizdevumu kopējās 
summas limits. Turklāt katrai dalībvalstij 
piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms 
nedrīkstētu pārsniegt 4,7 % no tās 
nacionālā kopienākuma. Izņēmuma 
gadījumos un atkarībā no pieejamajiem 
resursiem maksimālo limitu vajadzētu 
varēt paaugstināt. Tāpat pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, ka 
aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā no 
sasniegtajiem rezultātiem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai 
nākt klajā ar pamatotu pieprasījumu 
īstenošanas periodā grozīt atveseļošanas un 
noturības plānu, ja objektīvi apstākļi 
attaisno šādu rīcību. Komisijai būtu 
jānovērtē pamatotais pieprasījums un četru 
mēnešu laikā jāpieņem jauns lēmums.

(30) Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai 
nākt klajā ar pamatotu pieprasījumu 
īstenošanas periodā grozīt atveseļošanas un 
noturības plānu, ja objektīvi apstākļi 
attaisno šādu rīcību. Komisijai būtu 
jānovērtē pamatotais pieprasījums un divu 
mēnešu laikā jāpieņem jauns lēmums.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 
un saskaņotu piešķiršanu no Savienības 
budžeta un ievērotu pareizas finanšu 
pārvaldības principu, saskaņā ar šo regulu 
veicamajām darbībām būtu jāatbilst 
Savienības pašreizējām programmām un 
jāpapildina tās, vienlaikus novēršot 
divkāršu finansējumu par tiem pašiem 
izdevumiem. Komisijai un dalībvalstij 
visos procesa posmos jo īpaši jānodrošina 
efektīva koordinācija, lai nodrošinātu 
saderību, saskanīgumu, 
komplementaritāti un sinerģiju starp 
finansējuma avotiem. Tālab dalībvalstīm, 
kad tās savus plānus iesniedz Komisijai, 
būtu jāsniedz arī relevantā informācija par 
esošo vai plānoto Savienības finansējumu. 
Saskaņā ar Mehānismu piešķirtajam 
finansiālajam atbalstam vajadzētu 
papildināt atbalstu, ko piešķir no citiem 
Savienības fondiem un programmām, un 
reformu un investīciju projektiem, ko 
finansē no Mehānisma, vajadzētu varēt 
saņemt finansējumu no citām Savienības 
programmām un instrumentiem ar 
nosacījumu, ka ar šo atbalstu netiek segtas 
tās pašas izmaksas.

(35) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 
un saskaņotu piešķiršanu no Savienības 
budžeta un ievērotu pareizas finanšu 
pārvaldības principu, saskaņā ar šo regulu 
veicamajām darbībām būtu jāatbilst 
Savienības pašreizējām programmām un 
jāpapildina tās, vienlaikus novēršot 
divkāršu finansējumu par tiem pašiem 
izdevumiem. Komisijai un dalībvalstij 
visos procesa posmos jo īpaši jānodrošina 
efektīva koordinācija, lai nodrošinātu 
konsekvenci, saskaņotību, pārredzamību, 
papildināmību un sinerģiju starp 
finansējuma avotiem. Tālab dalībvalstīm, 
kad tās savus plānus iesniedz Komisijai, 
būtu jāsniedz arī vajadzīgā informācija par 
esošo vai plānoto Savienības finansējumu. 
Saskaņā ar Mehānismu piešķirtajam 
finansiālajam atbalstam vajadzētu 
papildināt atbalstu, ko piešķir no citiem 
Savienības fondiem un programmām, un 
reformu un investīciju projektiem, ko 
finansē no Mehānisma, vajadzētu varēt 
saņemt finansējumu no citām Savienības 
programmām un instrumentiem ar 
nosacījumu, ka ar šo atbalstu netiek segtas 
tās pašas izmaksas.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Lai Savienības ekonomika ātri 
atgūtos, ir vajadzīgas investīcijas 
īstenošanai gatavos projektos ar lielu 
potenciālu attiecībā uz atbalstu izaugsmei, 
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ekonomikas dekarbonizāciju un darbvietu 
radīšanu; šajā ziņā lieliskas iespējas 
paveras saistībā ar jau apzinātajām 
vajadzībām, uz īstenošanu gaidošajām 
investīcijām un pašreizējo īstenošanai 
gatavo projektu plūsmu ilgtspējīgas 
transporta infrastruktūras attīstīšanas 
jomā.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
35.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35b) Būtu jāpublisko novērtējuma 
kritēriji, ko izmanto projektu pievienotās 
vērtības Savienības līmenī novērtēšanai, 
lai nepieļautu daždažādas valstu pieejas, 
kuras var būt pretrunīgas vai tuvredzīgas; 
piemēram, ilgtspējīga transporta jomā 
projektiem, kas veicina pārrobežu 
savienojumus, būtu pozitīva ilgtermiņa 
ietekme uz Savienības ekonomiku un 
sabiedrību.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ar šo regulu 
izveidoto Atveseļošanas un noturības 
mehānismu ir nepieciešams izvērtēt, 
pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, 
piemērojot īpašas uzraudzības prasības, bet 
vienlaikus izvairoties no pārmērīga 
regulējuma un administratīvā sloga, jo 
īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj 
izmērāmi rādītāji, ko izmantot, izvērtējot 

(36) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ar šo regulu 
izveidoto Atveseļošanas un noturības 
mehānismu ir nepieciešams izvērtēt, 
pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, 
piemērojot īpašas uzraudzības prasības, bet 
vienlaikus izvairoties no pārmērīga 
regulējuma un administratīvā sloga, jo 
īpaši dalībvalstīm un Savienības 
finansējuma galasaņēmējiem. Šajās 
prasībās vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj 
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instrumentu ietekmi praksē. galvenie snieguma rādītāji, ko izmanto, 
izvērtējot instrumentu ietekmi praksē.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
gada ziņojumu. Ziņojumā būtu jāiekļauj 
informācija par progresu, ko dalībvalstis 
panākušas, īstenojot apstiprinātos 
atveseļošanas un noturības plānus; tajā 
būtu jāiekļauj arī informācija par to 
ieņēmumu apjomu, kas Mehānismam 
iepriekšējā gadā piešķirts saskaņā ar 
Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentu sadalījumā pa budžeta 
pozīcijām, un to, kā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta starpniecību 
iegūtās summas palīdzējušas sasniegt 
Mehānisma mērķus.

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
pusgada ziņojumu. Ziņojumā būtu 
jāiekļauj informācija par progresu, ko 
dalībvalstis panākušas, īstenojot 
apstiprinātos atveseļošanas un noturības 
plānus; tajā būtu jāiekļauj arī informācija 
par to ieņēmumu apjomu, kas 
Mehānismam iepriekšējā gadā piešķirts 
saskaņā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumentu sadalījumā pa 
budžeta pozīcijām, un to, kā ar Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instrumenta 
starpniecību iegūtās summas palīdzējušas 
sasniegt Mehānisma mērķus. Tajā būtu arī 
jāiekļauj informācija par progresu katras 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānā noteikto atsevišķo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju un attiecīgo rādītāju 
sasniegšanā.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar īstenošanas aktu. Lai 
nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs 
regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras. 

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar deleģēto aktu. 
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Īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanu un finansiālā atbalsta 
maksājumu pēc attiecīgo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, 
Komisijai būtu jāīsteno saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 182/201113, ievērojot tajā 
izklāstīto pārbaudes procedūru. Pēc 
īstenošanas akta pieņemšanas attiecīgajai 
dalībvalstij un Komisijai vajadzētu būt 
iespējai vienoties par konkrētu tehniska 
rakstura operacionālo kārtību, kurā 
uzskaitīti tādi īstenošanas aspekti kā 
termiņi, ar starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem saistītie rādītāji un 
piekļuve pamatojošajiem datiem. Lai, 
ņemot vērā pašreizējos apstākļus, 
operacionālā kārtība saglabātu aktualitāti 
atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanas gaitā, vajadzētu paredzēt, ka 
šādas tehniskas kārtības elementus var 
grozīt, savstarpēji vienojoties. 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 noteikti 
Finanšu regulā un jo īpaši paredz budžeta 
apstiprināšanas un īstenošanas 
procedūru, izmantojot dotācijas, publisko 
iepirkumu, balvas, netiešu īstenošanu, un 
paredz finanšu dalībnieku atbildības 
pārbaudes. Uz LESD 322. panta pamata 
pieņemtie noteikumi attiecas arī uz 
Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad dalībvalstīs ir konstatētas 
vispārējas nepilnības tiesiskuma ziņā, tā 
kā tiesiskuma ievērošana ir būtisks 
priekšnoteikums pareizai finanšu 
pārvaldībai un ES finansējuma efektīvai 
apgūšanai.
__________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 
16. februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
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Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido Atveseļošanas un 
noturības mehānismu (“Mehānisms”).

Ar šo regulu izveido pagaidu 
Atveseļošanas un noturības mehānismu 
(“Mehānisms”).

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veselību, konkurētspēju, noturību, 
produktivitāti, izglītību un prasmēm, 
pētniecību un inovāciju, pārdomātu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijām, kā arī 
finanšu sistēmu stabilitāti.

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar politikas jomas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, pārkārtošanos uz digitālu un 
oglekļneitrālu aprites ekonomiku līdz 
2050. gadam, ilgtspējīgu tūrismu, 
ilgtspējīgu mobilitāti, transporta 
infrastruktūru un alternatīvu degvielu 
attīstību attiecībā uz visiem transporta 
veidiem, ilgtspējīgu pārrobežu 
infrastruktūru, jo īpaši saistībā ar TEN-T 
pamattīkliem, intelektiskām transporta 
pārvaldības sistēmām, autonomo 
braukšanu, elektromobilitāti, pāreju uz 
zaļo ūdeņradi, veselību, konkurētspēju, 
noturību, produktivitāti, izglītību un 
prasmēm, pētniecību un inovāciju, 
pārdomātu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, nodarbinātību un investīcijām, 
vides aizsardzību un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanu, un labi 
funkcionējošu vienoto tirgu.
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir atbalstīt 
atveseļošanu un veicināt Savienības 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, uzlabojot dalībvalstu noturību, 
kritiski svarīgo infrastruktūru un 
pielāgošanās spēju, ņemot vērā tālākos 
reģionus, mīkstinot krīzes sociālo, 
teritoriālo, reģionālo un ekonomisko 
ietekmi, arī mazinot ekonomisko 
nevienlīdzību, un veicināt pārkārtošanos uz 
digitālu un oglekļneitrālu aprites 
ekonomiku, tādējādi palīdzot atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu un ilgtermiņa konkurētspēju, 
turpināt centienus veicināt darba ņēmēju 
prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju pēc 
Covid-19 krīzes un sekmēt pārdomātu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi un 
savienojamību, vienlaikus Savienībā 
paturot finansiālā atbalsta pievienoto 
vērtību.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savukārt Atveseļošanas un 
noturības mehānisma konkrētais mērķis, 
kas nepieciešams vispārīgā mērķa 
sasniegšanai, ir sniegt dalībvalstīm 
finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt 
savos atveseļošanas un noturības plānos 
izvirzītos reformu un investīciju 
starpposma un galīgos mērķrādītājus. Šo 

2. Savukārt Atveseļošanas un 
noturības mehānisma konkrētais mērķis, 
kas nepieciešams vispārīgā mērķa 
sasniegšanai, ir sniegt dalībvalstīm 
finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt 
savos atveseļošanas un noturības plānos 
izvirzītos reformu un investīciju 
starpposma un galīgos mērķrādītājus. 
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konkrēto mērķi tiecas sasniegt ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

Dalībvalstis nodrošina, ka to nacionālie 
atveseļošanas un noturības plāni ir 
pilnīgā saskaņā ar Eiropas zaļā kursa 
mērķiem, palīdz pārveidot ekonomiku un 
veicināt sociālo taisnīgumu. Minēto 
konkrēto mērķi tiecas sasniegt ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) līdz 10 % no summas, kas minēta 
5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, 
piešķir 5.a pantā minēto projektu ar 
Eiropas pievienoto vērtību finansēšanai.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Projekti ar Eiropas pievienoto vērtību

Šīs regulas 5. panta 1. punkta 
ba) apakšpunktā norādīto summu 
izmanto, lai finansētu projektus ar 
Eiropas pievienoto vērtību, kuriem ir 
Eiropas tvērums un kuri dod lielu 
ieguldījumu zaļās un digitālās 
pārkārtošanās īstenošanā un ekonomikas 
atveseļošanā pēc Covid-19 krīzes. 
Projektus ar Eiropas pievienoto vērtību 
kopīgi īsteno iesaistītās dalībvalstis, 
pamatojoties uz ierosināto projektu, un 
Komisija saskaņā ar novērtēšanas 
procedūru, lai garantētu piešķirto summu. 
Komisija ierosina indikatīvu sarakstu, 
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kurā norādīti projekti ar Eiropas 
pievienoto vērtību, precizējot iesaistītās 
dalībvalstis, summas un starpposma un 
galīgos mērķrādītājus.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 
ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu.

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus ciešā 
sadarbībā ar valsts, reģionālajām un 
vietējām iestādēm, kā arī ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām. 
Šajos plānos ir izklāstīta attiecīgās 
dalībvalsts reformu un investīciju 
programma līdz 2024. gada 
31. decembrim. Atveseļošanas un 
noturības plānos, kas tiesīgi uz 
finansējumu šā instrumenta ietvaros, ir 
iekļauti pasākumi reformu un publisko 
investīciju projektu īstenošanai, izmantojot 
saskanīgu pasākumu kopumu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās vai ir tai relevantas. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar attiecīgajām Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas attiecas uz 3. pantā 
minētajām politikas jomām un mērķim 
līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, un tajos pilnībā ievērots 
princips “nenodari būtisku kaitējumu”. 
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sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

__________________ __________________
21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.

22 […] 22 […]

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Patēriņa izdevumi un kārtējie 
pastāvīgie budžeta izdevumi nav tiesīgi uz 
finansējumu, ja vien dalībvalsts nevar 
pierādīt, ka tiem būs ilgtermiņa ietekme 
saskaņā ar 4. pantu, ka pēc Mehānisma 
darbības beigām tiks nodrošināta to 
finansēšanas ilgtspēja un ka negatīvajai 
ietekmei uz valsts bilanci ir tikai pagaidu 
raksturs, pilnīgā saskaņā ar Komisijas 
norādījumiem par dalībvalstu 
atveseļošanas un noturības plāniem.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci;

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu un ilgtermiņa konkurētspēju, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, veicina pārrobežu 
transporta infrastruktūras attīstību, 
mīkstina krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi, īpaši attiecībā uz 
mikrouzņēmumiem un MVU, ko krīze 
skārusi visvairāk, un sekmē ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju un 
konverģenci;

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdzēs risināt no tām 
izrietošās problēmas;

c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs pārkārtošanos uz 
digitālu un oglekļneitrālu aprites 
ekonomiku un palīdzēs risināt no tās 
izrietošās problēmas, jo īpaši saistībā ar 
vajadzīgajām investīcijām ilgtspējīgā 
transporta infrastruktūrā un alternatīvu 
degvielu attīstībā attiecībā uz visiem 
transporta veidiem;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi palīdz sasniegt vispārējo mērķi 
līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti un kā plāns atbilst 
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nacionālajam enerģētikas un klimata 
plānam un teritoriālajiem taisnīgas 
pārkārtošanās plāniem;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) skaidrojums par to, kā plāns 
palīdzēs sasniegt dzimumu līdztiesības 
panākšanas un ekonomiskās 
nevienlīdzības samazināšanas mērķi;

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) iecerētie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji un provizorisks laika grafiks, 
kā tiks īstenotas reformas ne ilgāk kā četru 
gadu periodā un realizētas investīcijas ne 
ilgāk kā septiņu gadu periodā;

d) iecerētie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji un provizorisks laika grafiks, 
kā tiks īstenotas reformas ne ilgāk kā četru 
gadu periodā un realizētas investīcijas ne 
ilgāk kā septiņu gadu periodā, izņemot 
sarežģītas investīcijas infrastruktūrā, 
kuru īstenošanas periodiem vajadzīgi 
ilgāki termiņi;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) apliecinājums, ka finansiālo 
atbalstu piešķir tikai tādiem uzņēmumiem, 
kas ievēro piemērojamos koplīgumus un 
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nav reģistrēti nodokļu oāzēs, kuras 
uzskaitītas Padomes ES sarakstā ar 
jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos 
nesadarbojas;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskanīgumu un to, kā tas sekmē zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, un šajā nolūkā 
ņem vērā šādus kritērijus:

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskaņotību un to, kā tas sekmē 
pārkārtošanos uz digitālu un 
oglekļneitrālu aprites ekonomiku, un šajā 
nolūkā ņem vērā šādus kritērijus:

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē pārkārtošanos uz digitālu 
un oglekļneitrālu aprites ekonomiku vai 
palīdz risināt no tās izrietošās problēmas 
un nodrošina līdzekļus ilgtspējīgai un 
noturīgai infrastruktūrai;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plāns palīdz sasniegt vispārējo 
mērķi līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti un kā plāns atbilst 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam un teritoriālajiem 
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taisnīgas pārkārtošanās plāniem;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vai plāns palīdz sasniegt dzimumu 
līdztiesības panākšanas un ekonomiskās 
nevienlīdzības samazināšanas mērķi;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu četru mēnešu laikā no 
brīža, kad dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
atveseļošanas un noturības plānu. Ja 
Komisijas novērtējums par dalībvalsts 
iesniegto atveseļošanas un noturības plānu 
ir pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

1. Komisija ar deleģēto aktu pieņem 
lēmumu divu mēnešu laikā no brīža, kad 
dalībvalsts oficiāli iesniegusi atveseļošanas 
un noturības plānu. Lēmuma pamatā ir 
atveseļošanas un noturības plāna 
izvērtējums un saziņa ar attiecīgo 
dalībvalsti, arī iespējamie labojumi. Ja 
Komisijas novērtējums par dalībvalsts 
iesniegto atveseļošanas un noturības plānu 
ir pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) finanšu iemaksu, kas izmaksājama 
vairākos maksājumos, tiklīdz dalībvalsts ir 

a) finansiālo ieguldījumu, kas 
izmaksājams vairākos maksājumos, tiklīdz 
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apmierinoši izpildījusi visus starpposma 
un galīgos mērķrādītājus, kas noteikti 
attiecībā uz atveseļošanas un noturības 
plāna īstenošanu;

dalībvalsts ir pilnībā, lielākoties vai daļēji 
izpildījusi visus starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kas noteikti attiecībā uz 
atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanu;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo četru mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu.

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo divu mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu. Attiecīgā dalībvalsts var 
iesniegt citu atveseļošanas un noturības 
plānu un var arī izmantot tehniskā 
atbalsta instrumentu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
27. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli attaisno 

2. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli attaisno 
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attiecīgā atveseļošanas un noturības plāna 
grozīšanu, Komisija novērtē jauno plānu 
saskaņā ar 16. panta noteikumiem un 
saskaņā ar 17. pantu pieņem jaunu lēmumu 
četru mēnešu laikā kopš oficiālās 
pieprasījuma iesniegšanas.

attiecīgā atveseļošanas un noturības plāna 
grozīšanu, Komisija novērtē jauno plānu 
saskaņā ar 16. panta noteikumiem un 
saskaņā ar 17. pantu pieņem jaunu lēmumu 
divu mēnešu laikā kopš oficiālās 
pieprasījuma iesniegšanas.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu četru mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu divu mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, pirms tam 
devusi attiecīgajai dalībvalstij iespēju 
iesniegt savus apsvērumus viena mēneša 
laikā no Komisijas secinājumu 
paziņošanas.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti apstiprinātajā atveseļošanas un 
noturības plānā, attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu 
finanšu iemaksas un — attiecīgā 
gadījumā — aizdevuma daļas izmaksas 
pieprasījumu. Dalībvalstis šādus izmaksas 
pieprasījumus var iesniegt Komisijai reizi 
divos gados. Komisija divu mēnešu laikā 
pēc pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai 
ir apmierinoši izpildīti attiecīgie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji, kas 
izklāstīti 17. panta 1. punktā minētajā 

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti ar Komisijas deleģēto aktu 
apstiprinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā, attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
Komisijai pienācīgi pamatotu finansiālā 
ieguldījuma un — attiecīgā gadījumā — 
aizdevuma daļas izmaksas pieprasījumu. 
Dalībvalstis šādus izmaksas pieprasījumus 
var iesniegt Komisijai reizi divos gados. 
Komisija divu mēnešu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai ir 
apmierinoši izpildīti attiecīgie starpposma 
un galīgie mērķrādītāji, kas izklāstīti 
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lēmumā. Novērtējuma vajadzībām ņem 
vērā 17. panta 6. punktā minēto 
operacionālo kārtību. Komisijai var 
palīdzēt eksperti.

17. panta 1. punktā minētajā lēmumā. 
Novērtējuma vajadzībām ņem vērā 17. 
panta 6. punktā minēto operacionālo 
kārtību. Komisijai var palīdzēt eksperti.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Tiesiskums

1. Finansēšana noturības 
mehānisma satvarā ir iespējama vienīgi 
tad, ja dalībvalstīs nepastāv vispārēji 
trūkumi attiecībā uz tiesiskumu. 
Novērtējot, vai dalībvalstis ir tiesīgas 
saņemt finansējumu no noturības 
mehānisma, Komisija ņem vērā to, vai 
nav pārkāpti 19.a panta 2. vai 3. punkta 
noteikumi.
2. Ja tie ietekmē vai var ietekmēt 
pareizas finanšu pārvaldības principus vai 
Savienības finanšu interešu aizsardzību, 
par vispārējiem trūkumiem saistībā ar 
tiesiskumu jo īpaši uzskata:
a) tiesu iestāžu neatkarības 
apdraudēšanu, tostarp spējas neatkarīgi 
pildīt tiesneša funkcijas jebkāda veida 
ierobežošanu, radot ārējo ietekmi uz 
neatkarības garantijām, ar ārējiem 
rīkojumiem ierobežojot spriedumus, 
patvaļīgi pārskatot noteikumus par tiesu 
darbinieku iecelšanu vai pilnvaru laiku 
vai ietekmējot tiesu darbiniekus veidā, kas 
apdraud to objektivitāti, vai iejaucoties 
advokātu neatkarībā;
b) publisko iestāžu, tostarp 
tiesībaizsardzības iestāžu, patvaļīgu vai 
nelikumīgu lēmumu nenovēršanu, 
nelabošanu un nesodīšanu, finanšu 
resursu un cilvēkresursu 
nenodrošināšanu, kas ietekmē to 
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pienācīgu darbību, vai interešu konfliktu 
neesības nenodrošināšanu;
c) tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
pieejamības un efektivitātes ierobežošanu, 
tostarp ar ierobežojošiem procesuāliem 
noteikumiem, spriedumu neīstenošanu vai 
tiesību aktu pārkāpumu efektīvas 
izmeklēšanas, kriminālvajāšanas vai 
sodīšanas par tiem ierobežošanu;
d) dalībvalstu administratīvās spējas 
izpildīt dalības Savienībā pienākumus 
apdraudēšanu, tostarp spējas efektīvi 
īstenot noteikumus, standartus un 
politiku, kas ir Savienības tiesību aktu 
pamatā, apdraudēšanu;
e) pasākumus, kas vājina advokātu 
un klientu saziņas konfidencialitātes 
aizsardzību.
3. Dalībvalstis, kurām piemēro LESD 
7. pantā noteikto procedūru, ir tiesīgas 
saņemt tikai 25 % no finansiālā 
ieguldījuma, kas noteikts saskaņā ar 
19. pantu.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts reizi ceturksnī Eiropas 
pusgada procedūras ietvaros ziņo par to, 
kādi panākumi ir gūti atveseļošanas un 
noturības plānu, tostarp 17. panta 6. punktā 
minētās operacionālās kārtības īstenošanā. 
Tālab dalībvalstu ceturkšņa ziņojumus 
pienācīgi atspoguļo valstu reformu 
programmās, kuras izmanto kā 
instrumentu, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem.

Attiecīgā dalībvalsts reizi ceturksnī Eiropas 
pusgada procedūras ietvaros ziņo par to, 
kādi panākumi ir gūti atveseļošanas un 
noturības plānu, tostarp 17. panta 6. punktā 
minētās operacionālās kārtības, īstenošanā, 
un par atsevišķo ierosināto starpposma un 
galīgo mērķrādītāju un saistīto rādītāju 
sasniegšanu. Tālab dalībvalstu ceturkšņa 
ziņojumus pienācīgi atspoguļo valstu 
reformu programmās, kuras izmanto kā 
instrumentu, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem.
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 
vai konfidenciālu informācija, kuras 
izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses.

1. Komisija ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pēc to saņemšanas nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei atveseļošanas un 
noturības plānus, kas apstiprināti ar 
Komisijas deleģēto aktu saskaņā ar 
17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts var lūgt 
Komisijai rediģēt sensitīvu vai 
konfidenciālu informācija, kuras izpaušana 
apdraudētu šīs dalībvalsts sabiedrības 
intereses. Tādā gadījumā Komisijai būtu 
jāsaskaņo ar Parlamentu un Padomi tas, 
kā rediģēto informāciju varētu 
konfidenciāli darīt pieejamu abiem 
likumdevējiem.

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) gan plānošanas, gan īstenošanas 
posmā nodrošina komplementaritāti, 
sinerģiju, saskanīgumu un saderību starp 
dažādiem instrumentiem Savienības, valsts 
un attiecīgā gadījumā reģionālā līmenī, jo 
īpaši saistībā ar Savienības fondu 
finansētiem pasākumiem;

a) gan plānošanas, gan īstenošanas 
posmā nodrošina papildināmību, sinerģiju, 
saskaņotību un konsekvenci starp 
dažādiem instrumentiem Savienības, valsts 
un attiecīgā gadījumā reģionālā un vietējā 
līmenī, jo īpaši saistībā ar pasākumiem, 
kas finansēti no Savienības fondiem;

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodrošina ciešu sadarbību starp 
tiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu 
Savienības, valsts un attiecīgā gadījumā 

c) nodrošina ciešu sadarbību starp 
tiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu 
Savienības, valsts un attiecīgā gadījumā 
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reģionālā līmenī, lai sasniegtu saskaņā ar 
šo regulu izveidoto instrumentu mērķus.

reģionālā un vietējā līmenī, lai sasniegtu 
saskaņā ar šo regulu izveidoto instrumentu 
mērķus.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) virza uz priekšu un veicina tādu 
īstenošanai gatavu projektu ātru 
pabeigšanu, kuriem ir liels potenciāls 
attiecībā uz atbalstu izaugsmei, darbvietu 
radīšanu un oglekļneitralitātes panākšanu 
un paliekoša pozitīva ietekme uz 
ekonomiku un sabiedrību, un

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – cb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) publicē novērtējuma kritērijus, pēc 
kuriem izvērtē projektus atbilstoši to 
Savienības pievienotajai vērtībai, un 
nosaka prioritāro kārtību to pabeigšanai;

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
22. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējot dalībvalstu noturības un 
atveseļošanas programmas, Komisija 
veicina projektus, kam ir pārrobežu 
raksturs un kas saista divas vai vairāk 
dalībvalstis, un piešķir tiem prioritāti.



PE655.950v03-00 238/390 RR\1217780LV.docx

LV

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada ziņojums Pusgada ziņojums

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija par šajā regulā paredzētā 
Mehānisma īstenošanu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada ziņojumu.

1. Komisija par šajā regulā paredzētā 
Mehānisma īstenošanu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei publisku 
pusgada ziņojumu.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada ziņojumā iekļauj informāciju 
par progresu, kas panākts, dalībvalstīm 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus 
saskaņā ar Mehānismu.

2. Pusgada ziņojumā iekļauj 
informāciju par progresu, kas panākts, 
dalībvalstīm īstenojot atveseļošanas un 
noturības plānus saskaņā ar Mehānismu.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ievaddaļa



RR\1217780LV.docx 239/390 PE655.950v03-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

3. Pusgada ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācija par to ieņēmumu 
apjomu, kas Mehānismam piešķirts 
saskaņā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumentu iepriekšējā gadā 
sadalījumā pa budžeta pozīcijām, un

a) informācija par to ieņēmumu 
apjomu, kas Mehānismam piešķirts 
saskaņā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumentu iepriekšējā gadā 
sadalījumā pa budžeta pozīcijām un 
dalībvalstīm, un

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izvērtējuma ziņojumā jo īpaši 
novērtē, kādā mērā ir sasniegti mērķi, cik 
efektīvi ir izmantoti resursi un kāda ir 
Eiropas pievienotā vērtība. Tajā arī izskata 
jautājumu par to, vai visi mērķi un 
darbības joprojām ir relevanti.

2. Izvērtējuma ziņojumā jo īpaši 
novērtē, kādā mērā ir sasniegti mērķi, cik 
efektīvi ir izmantoti resursi un kāda ir 
Eiropas pievienotā vērtība, cik piemēroti ir 
nosacījumi un kādi ir morālā kaitējuma 
riski. Tajā arī izskata to, vai visi mērķi un 
darbības joprojām ir būtiski.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējuma saņēmēji 1. Savienības finansējuma saņēmēji 
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atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 
un samērīga.

atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), gan tiešsaistē, 
gan bezsaistē izmantojot Savienības 
emblēmu kopā ar atsauci uz 
Atveseļošanas un noturības mehānismu, 
kas atbalstījis darbības, kā arī sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir saskanīga, lietderīga un 
samērīga.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistībā ar instrumentiem, kas 
izveidoti ar šo regulu, to darbībām un 
rezultātiem Komisija rīko informācijas un 
komunikācijas pasākumus. Ar šo regulu 
izveidotajiem instrumentiem iedalītie 
finanšu resursi veicina arī Savienības 
politisko prioritāšu korporatīvo 
komunicēšanu sabiedrībai, ciktāl šīs 
prioritātes saistītas ar 4. pantā minētajiem 
mērķiem.

2. Komisija lietotājdraudzīgā veidā 
īsteno darbības informācijas un 
komunikācijas jomā ar mērķi uzlabot 
iedzīvotāju, uzņēmumu, jo īpaši MVU, un 
valsts pārvaldes iestāžu informētību par 
finanšu resursiem, ko nodrošina ar šo 
regulu izveidotie instrumenti, kā arī par to 
darbībām un rezultātiem. Ar finanšu 
resursiem, kas piešķirti ar šo regulu 
izveidotajiem instrumentiem, veicina arī 
Savienības politisko prioritāšu korporatīvo 
komunicēšanu sabiedrībai, ciktāl šīs 
prioritātes saistītas ar 4. pantā minētajiem 
mērķiem.

Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Popularizējot darbības un to 
rezultātus, Savienības finansējuma 
saņēmēji iesaista Eiropas Parlamenta 
deputātus, kas nāk no tā paša reģiona, no 
kura ir saņēmēji.
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Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.

svītrots

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, 
piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 
5. pantu.

svītrots

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu 
novērtē atveseļošanas un noturības plānu 
nozīmīgumu un saskanību un to, kā tie 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos, un 
šajā nolūkā tā ņem vērā šādus kritērijus:

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu 
novērtē atveseļošanas un noturības plānu 
nozīmīgumu un saskaņotību un to, kā tie 
sekmē pārkārtošanos uz digitālu un 
oglekļneitrālu aprites ekonomiku, un šajā 
nolūkā tā ņem vērā šādus kritērijus:

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – b punkts



PE655.950v03-00 242/390 RR\1217780LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē pārkārtošanos uz digitālu 
un oglekļneitrālu aprites ekonomiku vai 
palīdz risināt no tās izrietošās problēmas;

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vai plāns palīdz sasniegt dzimumu 
līdztiesības panākšanas un ekonomiskās 
nevienlīdzības samazināšanas mērķi;

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi, stiprināt tūrismu un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – fa punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) vai atveseļošanas un noturības 
plāns ietver pasākumus nolūkā stiprināt 
infrastruktūru un uzlabot savienojamību 
un transportu;

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts - 1. daļa – 4. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— atveseļošanas un noturības plāns ir 
visaptverošs un pienācīgs risinājums 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiskajai un 
sociālajai situācijai.

— atveseļošanas un noturības plāns ir 
visaptverošs un pienācīgs risinājums 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiskajai, vides 
un sociālajai situācijai.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
efektīvi risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns ir pienācīgs 
risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

A – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
efektīvi risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos attiecīgos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns ir pienācīgs 
risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai, vides un sociālajai 
situācijai;

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 7. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
daļēji risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns ir daļēji 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

B – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
daļēji risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos attiecīgos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns ir daļēji 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai, vides un sociālajai 
situācijai;

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C – atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija, un plāns nav 
piemērota reakcija attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajā un sociālajā situācijā.

C – atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos attiecīgos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija, un plāns nav 
piemērota reakcija attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajā, vides un sociālajā situācijā.

Grozījums Nr.  84

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas.

2.2. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē pārkārtošanos uz digitālu 
un oglekļneitrālu aprites ekonomiku un 
ilgtspējīgas un noturīgas infrastruktūras 
attīstīšanu vai palīdz risināt no tā 
izrietošās problēmas.
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Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4. vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

2.4. vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un uzlabot 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un tās infrastruktūru;
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BUDŽETA KONTROLES KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai un Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un 
noturības mehānismu
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Monika Hohlmeier

ĪSS PAMATOJUMS

Atveseļošanas un noturības mehānisms ir unikāls instruments, kas paredzēts, lai novērstu līdz 
šim nepieredzēto ES satricinājumu, kuru izraisījusi Covid-19 pandēmija. Tas ir faktisks 
pierādījums ES iedzīvotājiem, ka ES apliecina solidaritāti ar tiem, kurus pandēmija ir 
ietekmējusi visvairāk, un strādā, lai nodrošinātu labāku un stabilāku nākotni. Šim 
priekšlikumam tomēr ir trūkumi ES finanšu interešu aizsardzības ziņā, un tā rezultātā var tikt 
grauta ES iedzīvotāju uzticība. Budžeta kontroles komitejas priekšlikumu mērķis ir novērst šīs 
nepilnības, atsaucoties uz tiesiskuma nozīmību, pievēršoties pārkāpumu un krāpšanas 
jautājumam un vairāk uzsverot pareizu finanšu pārvaldību.

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un Ekonomikas 
un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
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dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk 
pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju 
saistītās problēmas. Gan pašreizējā Covid-
19 pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka stabilas un 
noturīgas ekonomikas un finanšu sistēmas, 
kuru pamatā ir spēcīga ekonomiskā un 
sociālā struktūra, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk reaģēt uz satricinājumiem un 
ātrāk atgūties no tiem. Tas, kādas būs 
Covid-19 krīzes sekas vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, būs kritiski atkarīgs no tā, cik 
strauji dalībvalstu ekonomika no krīzes 
atgūsies, un tas savukārt būs atkarīgs no tā, 
kādas ir dalībvalstu iespējas fiskāli 
manevrēt, lai veiktu pasākumus krīzes 
sociālās un ekonomiskās ietekmes 
mīkstināšanai, un no tā, cik noturīgas ir to 
ekonomikas. Tāpēc bez reformām un 
investīcijām, kuru uzdevums ir novērst 
ekonomikas strukturālās nepilnības un 
stiprināt to noturību, būs ļoti grūti 
tautsaimniecībām nostāties uz ilgtspējīgas 
atveseļošanas ceļa un novērst aizvien 
plašāku plaisu veidošanos Savienībā.

dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk 
pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju 
saistītās problēmas. Gan pašreizējā Covid-
19 pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka stabilas un 
noturīgas ekonomikas un finanšu sistēmas, 
kuru pamatā ir spēcīga ekonomiskā un 
sociālā struktūra, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk reaģēt uz satricinājumiem un 
ātrāk atgūties no tiem. Tas, kādas būs 
Covid-19 krīzes sekas vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, būs kritiski atkarīgs no tā, cik 
strauji dalībvalstu ekonomika no krīzes 
atgūsies, un tas savukārt būs atkarīgs no tā, 
kādas ir dalībvalstu iespējas fiskāli 
manevrēt, lai veiktu pasākumus krīzes 
sociālās un ekonomiskās ietekmes 
mīkstināšanai, un no tā, cik noturīgas ir to 
ekonomikas. Tāpēc bez izaugsmi 
veicinošām reformām un ilgtspējīgām 
investīcijām, kuru uzdevums ir novērst 
ekonomikas strukturālās nepilnības un 
stiprināt to noturību, būs ļoti grūti 
tautsaimniecībām nostāties uz ilgtspējīgas 
atveseļošanas ceļa un novērst aizvien 
plašāku plaisu veidošanos Savienībā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Viena no Savienības prioritātēm ir 
īstenot reformas, kas palīdz vairot valstu 
ekonomiku noturību, stiprināt 
pielāgotiesspēju un atraisīt izaugsmes 
potenciālu. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
ekonomikas atveseļošanu ievirzīt ilgtspējas 
sliedēs un atbalstīt augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams 
pēc pandēmijas krīzes, lai pavērtu ceļu 
ātrai atlabšanai.

(5) Viena no Savienības prioritātēm ir 
īstenot izaugsmi veicinošas reformas, kas 
palīdz vairot valstu ekonomiku noturību, 
stiprināt pielāgotiesspēju un atraisīt 
izaugsmes potenciālu. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
ekonomikas atveseļošanu ievirzīt ilgtspējas 
sliedēs un atbalstīt augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams 
pēc pandēmijas krīzes, lai pavērtu ceļu 
ātrai atlabšanai.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tomēr šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. 
Investīcijas zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās, jaudās un procesos, kuru 
mērķis ir palīdzēt pārkārtoties uz tīru 
enerģiju, kāpināt energoefektivitāti 
mājokļu sektorā un citās svarīgās 
ekonomikas nozarēs, ir ļoti būtiskas 
ilgtspējīgai izaugsmei un darbvietu 
radīšanai. Tās arī vairos Savienības 
noturību un mazinās tās atkarību no citiem, 
pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai.

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā ilgtspējīgas 
investīcijas krasi samazinās. Tomēr šajā 
konkrētajā situācijā ir būtiski atbalstīt 
investīcijas, lai paātrinātu atveseļošanu un 
stiprinātu ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. 
Investīcijas zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās, jaudās un procesos, kuru 
mērķis ir palīdzēt pārkārtoties uz tīru 
enerģiju, kāpināt energoefektivitāti 
mājokļu sektorā un citās svarīgās 
ekonomikas nozarēs, ir ļoti būtiskas 
ilgtspējīgai izaugsmei un darbvietu 
radīšanai. Tās arī vairos Savienības 
noturību un mazinās tās atkarību no citiem, 
pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Gan noturība, gan atveseļošana 
būtu jāpanāk, finansējot sešas galvenās 
politikas jomas, proti, zaļo pārkārtošanos, 
digitālo pārveidi, ekonomisko kohēziju un 
konverģenci, produktivitāti un 
konkurētspēju, sociālo kohēziju un 
konverģenci, institucionālo noturību un 
pasākumus, kas nodrošinās, lai nākamā 
Eiropas iedzīvotāju paaudze nekļūtu par 
“izolācijas ietekmēto paaudzi”.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)



RR\1217780LV.docx 251/390 PE655.950v03-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Reformas un investīcijas, ar 
kurām ir iecerēts veicināt ekonomisko 
kohēziju un konverģenci un palielināt 
produktivitāti un kuras ir vērstas uz 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), vienotā tirgus nostiprināšanu, 
konkurētspēju, sociālo kohēziju un cīņu 
pret nabadzību, ir ārkārtīgi svarīgas mūsu 
tautsaimniecībām, lai tās spētu atgūties 
un neviens nebūtu atstāts novārtā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pašlaik nav neviena instrumenta, 
kurš paredzētu tiešu finansiālu atbalstu, kas 
saistīts ar rezultātu sasniegšanu un ar to, kā 
dalībvalstis, reaģēdamas uz Eiropas 
pusgadā konstatētajām problēmām, ir 
realizējušas reformas un publiskās 
investīcijas, un kura mērķis būtu atstāt 
paliekošu ietekmi uz dalībvalstu 
ekonomikas produktivitāti un noturību.

(7) Pašlaik nav neviena instrumenta, 
kurš paredzētu tiešu finansiālu atbalstu, kas 
saistīts ar rezultātu sasniegšanu un ar to, kā 
dalībvalstis, reaģēdamas uz Eiropas 
pusgadā konstatētajām problēmām, ir 
realizējušas izaugsmi veicinošas reformas 
un ilgtspējīgas publiskās investīcijas, un 
kura mērķis būtu atstāt paliekošu ietekmi 
uz dalībvalstu ekonomikas produktivitāti 
un noturību.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
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reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanai dalībvalstīs. Mehānismam 
vajadzētu būt visaptverošam, un tajā 
vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

izaugsmi veicinošu reformu un ar tām 
saistītu ilgtspējīgu publisko investīciju 
īstenošanai dalībvalstīs. Mehānismam 
vajadzētu būt visaptverošam, un tajā 
vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas. 
Mehānismam jābūt īslaicīgam, un tā 
darbības jomai — ierobežotai, paredzot to 
tikai pandēmijas negatīvās ietekmes 
mazināšanai.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai novērstu Covid-19 krīzes 
nepieredzēto ietekmi, tad atbilstīgi Regulai 
[Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instruments] un tajā iedalīto resursu 
robežās Atveseļošanas un noturības 
mehānisma ietvaros būtu jāveic 
atveseļošanas un noturības pasākumi. Šādi 
papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu Regulā [ESAI] noteikto 
termiņu ievērošanu.

(10) Lai novērstu Covid-19 krīzes 
nepieredzēto ietekmi, tad atbilstīgi Regulai 
[Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instruments] un tajā iedalīto resursu 
robežās Atveseļošanas un noturības 
mehānisma ietvaros būtu jāveic 
atveseļošanas un noturības pasākumi. Šādi 
papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu Regulā [ESAI] noteikto 
termiņu ievērošanu. Beidzoties termiņiem, 
visi nepiešķirtie un atbrīvotie līdzekļi būtu 
jāpārdala citiem fondiem, lai tos varētu 
izmantot par labu Komisijas izvirzītajiem 
mērķiem klimata jomā vai ES sociālajiem 
mērķiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Mehānismam būtu jāveido 
sinerģija ar “InvestEU” un jāpapildina šī 
programma, paredzot iespēju dalībvalstīm 
to atveseļošanas un noturības plānos 
noteikt summu, kas apgūstama, īstenojot 
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“InvestEU”, lai atbalstītu tādu uzņēmumu 
maksātspēju, kuri veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstīs, kā arī attiecīgās 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas darbības.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, 
kā arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu.

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, 
kā arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu. 
Mehānisms būtu jāizmanto, lai finansētu 
tikai tādus projektus, kuros ievērots 
princips “nenodarīt būtisku kaitējumu”.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
kuras mērķis ir līdz 2050. gadam panākt 
Eiropas klimatneitralitāti, tādējādi 
atjaunojot Savienības tautsaimniecību 
izaugsmes potenciālu pēckrīzes situācijā, 
veicināt nodarbinātības radīšanu un sekmēt 

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai un 
infrastruktūras nepilnību mazināšanai. 
Tālab tam vajadzētu palīdzēt uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, kas veicina augšupēju 
ekonomikas un sociālo konverģenci, un 
tādējādi atjaunot Savienības 
tautsaimniecību izaugsmes potenciālu 
pēckrīzes situācijā, veicināt nodarbinātības 
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ilgtspējīgu izaugsmi. radīšanu un sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi. 
Atbalstītajiem pasākumiem vajadzētu būt 
skaidrai Eiropas pievienotajai vērtībai.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Mehānisms ir Atveseļošanas 
instrumenta (“Next Generation EU”) 
daļa, un attiecībā uz tā resursiem būtu 
jāsagatavo skaidrs un ticams atmaksas 
plāns. Atmaksa būtu jāveic, paredzot 
papildu pašu resursus, kas būtu 
jānodrošina nākamās DFS laikā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Lai nostiprinātu Mehānisma 
papildināmības mērķi un tādējādi 
palielinātu tā Eiropas pievienoto vērtību, 
atbalsttiesīgiem vajadzētu būt no 
2020. gada 1. februāra veiktiem 
pasākumiem, kuri saistīti ar Covid-19 
krīzes ekonomiskās un sociālās ietekmes 
mazināšanu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Savukārt Mehānisma konkrētajam 
mērķim vajadzētu būt sniegt finansiālu 
atbalstu, lai būtu iespējams sasniegt 
atveseļošanas un noturības plānos 
izvirzītos reformu un investīciju 

(15) Savukārt Mehānisma konkrētajam 
mērķim vajadzētu būt sniegt pa daļām 
izmaksājamu finansiālu atbalstu, lai būtu 
iespējams sasniegt skaidrus starpposma un 
galīgos mērķrādītājus, kas attiecībā uz 
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starpposma un galīgos mērķrādītājus. Šis 
konkrētais mērķis būtu jārealizē ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

izaugsmi veicinošām reformām un 
ilgtspējīgām investīcijām noteikti 
atveseļošanas un noturības plānos. Šis 
konkrētais mērķis būtu jārealizē ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Mehānisma atbalstītās darbības 
atbilst LES 2. pantā noteiktajām Eiropas 
Savienības vērtībām. Komisija ievieš ex 
post kontroles pasākumus, lai 
pārliecinātos, ka Mehānisma 
finansētajām darbībām nav ar minētajām 
vērtībām nesavienojamu mērķu, un 
vajadzības gadījumā veic finanšu 
korekcijas, lai no Savienības finansējuma 
izslēgtu izdevumus, kas neatbilst LES 
2. pantam.

Pamatojums

Šis grozījums papildina grozījumus, kas Atveseļošanas un noturības mehānismu saista ar 
tiesiskuma mehānismu, taču atšķiras no tiem. Ir absolūti nepieciešams, lai ikviens Mehānisma 
finansētais projekts atbilstu ES vērtībām — arī tajās dalībvalstīs, kurās tiesiskuma 
mehānismos nav vērojami vispārēji trūkumi. Tāpēc ex post pārbaudes būtu jāievieš 
detalizētākā līmenī, nekā to paredz tiesiskuma mehānisms.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Ar Mehānismu nevajadzētu 
atbalstīt projektus, kas iekļauti trešo 
valstu stratēģisko investīciju plānos, nedz 
arī kārtējos valsts budžeta izdevumus.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, valsts reformu 
programmām, nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās 
plāniem un partnerību nolīgumiem un 
darbības programmām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Savienības fondiem. Lai 
pastiprinātu darbības, kas atbilst Eiropas 
zaļā kursa un Digitālās programmas 
prioritātēm, plānā būtu jāizklāsta arī 
pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos. Pasākumiem būtu jāļauj ātri 
sasniegt nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
izaugsmi veicinošu reformu un ilgtspējīgu 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi, izmantojot saskanīgu 
atveseļošanas un noturības plānu. 
Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt pielāgotam relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, valsts reformu 
programmām, nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās 
plāniem un partnerību nolīgumiem un 
darbības programmām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Savienības fondiem. Lai 
pastiprinātu darbības, kas atbilst Eiropas 
zaļā kursa un Digitālās programmas 
prioritātēm, plānā būtu jāizklāsta arī 
pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos. Pasākumiem būtu jāļauj ātri 
sasniegt nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Reģionālās un vietējās varas 
iestādes ir visvairāk pietuvinātas saviem 
iedzīvotājiem, un tām ir labāka izpratne 
par vietējo kopienu un ekonomikas 
vajadzībām un problēmām, tādēļ tām ir 
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izšķiroša nozīme ekonomikas un sociālajā 
atveseļošanā. Ņemot to vērā, tās būtu 
aktīvi jāiesaista šā Mehānisma plānošanā 
un īstenošanā, tostarp atveseļošanas un 
noturības plānu sagatavošanā un saskaņā 
ar Mehānismu īstenoto projektu 
pārvaldībā. Lai pilnībā izmantotu 
reģionālo un vietējo varas iestāžu 
potenciālu atveseļošanas un noturības 
panākšanā, tām būtu jāatvēl ievērojama 
daļa no Atveseļošanas un noturības 
mehānisma finansējuma, nodrošinot tām 
tiešu piekļuvi šim finansējumam.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Dalībvalstīs, kurās Savienība 
konstatē vispārējus trūkumus saistībā ar 
tiesiskumu un tādēļ pieņem lēmumu 
apturēt Savienības līdzekļu 
pārskaitījumus attiecīgās dalībvalsts 
valdībai, Atveseļošanas un noturības 
fonda finansējums, īstenojot Komisijas 
tiešu pārvaldību, būtu jādara pieejams 
reģionālajām un vietējām pašvaldībām, 
uzņēmumiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām to noteikto projektu 
īstenošanai.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka finanšu iemaksa 
ir jēgpilna un samērīga ar dalībvalstu 
faktiskajām vajadzībām īstenot un pabeigt 
atveseļošanas un noturības plānā iekļautās 
reformas un investīcijas, ir lietderīgi 
noteikt maksimālo finanšu iemaksu, kas 

(19) Lai nodrošinātu, ka finanšu iemaksa 
ir jēgpilna un samērīga ar dalībvalstu 
faktiskajām vajadzībām īstenot un pabeigt 
atveseļošanas un noturības plānā iekļautās 
izaugsmi veicinošās reformas un 
ilgtspējīgās investīcijas, ir lietderīgi noteikt 
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tām ir pieejama saskaņā ar Mehānismu, 
ciktāl runa ir par finansiālu atbalstu (t.i., 
neatmaksājamu finansiālu atbalstu). Šī 
maksimālā finanšu iemaksa būtu 
jāaprēķina, pamatojoties uz katras 
dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, apgriezto 
iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju un relatīvo bezdarba līmeni.

maksimālo finanšu iemaksu, kas tām ir 
pieejama saskaņā ar Mehānismu, ciktāl 
runa ir par finansiālu atbalstu (t.i., 
neatmaksājamu finansiālu atbalstu). Šī 
maksimālā finanšu iemaksa būtu 
jāaprēķina, pamatojoties uz katras 
dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, apgriezto 
iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju, relatīvo bezdarba līmeni un 
IKP samazinājumu 2019.–2020. gadā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību; tajā būtu jāiekļauj arī pasākumi, 
kas skar zaļo un digitālo pārkārtošanos; 
tajā būtu jāiekļauj arī skaidrojums par 
ierosinātā atveseļošanas un noturības 
plāna saderību ar valstij specifiskajām 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā. Visā procesa 
gaitā būtu jātiecas panākt un īstenot ciešu 
sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm.

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām izaugsmi 
veicinošām reformām un ilgtspējīgām 
investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību; tajā būtu jāiekļauj arī pasākumi, 
kas skar zaļo un digitālo pārkārtošanos; 
tajā būtu jāiekļauj arī skaidrojums tam, kā 
ierosinātais atveseļošanas un noturības 
plāns atbilst valstij specifiskajām 
problēmām un prioritātēm, kas konstatētas 
jaunākajos attiecīgajai dalībvalstij 
adresētajos ieteikumos vai citos Eiropas 
pusgada kontekstā Komisijas oficiāli 
pieņemtos nozīmīgos dokumentos vai 
Komisijas dienestu izstrādātajā 
analītiskajā informācijā par attiecīgo 
dalībvalsti, turklāt attiecībā uz eurozonas 
valstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
Padomes apstiprinātajiem attiecīgajiem 
ieteikumiem, kas adresēti eurozonai. Visā 
procesa gaitā būtu jātiecas panākt un 
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īstenot ciešu sadarbību starp Komisiju un 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai attiecīgās Savienības iestādes 
varētu gūt priekšstatu par to, kā 
dalībvalsts plāno īstenot atveseļošanas un 
noturības plānu, un lai veicinātu 
pārredzamību un pārskatatbildību, plānā 
ir sīki jānorāda, kuras valsts iestādes būs 
iesaistītas projekta īstenošanā un cik liels 
budžets tiks piešķirts katrai iestādei. 
Atveseļošanas un noturības plānā ir sīki 
jānorāda arī tas, vai un kā Mehānisma 
nodrošinātais finansiālais atbalsts tiks 
apvienots ar citiem attiecīgiem valsts 
un/vai Savienības līdzekļiem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas relevantajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas; 

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab novērtēs plāna 
pielāgotību un attiecīgās dalībvalsts 
norādītos elementus un novērtēs, vai 
dalībvalsts ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas jaunākajos 
relevantajos attiecīgajai dalībvalstij 
adresētajos ieteikumos, tostarp 
apsvērumos, vai citos relevantos Eiropas 
pusgada ietvaros izstrādātos dokumentos, 
piemēram, valstu reformu programmās 
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vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

vai Komisijas dienestu izstrādātajā 
analītiskajā informācijā par attiecīgo 
dalībvalsti; attiecībā uz eurozonas valstīm 
īpaša vērība būtu jāpievērš attiecīgajiem 
Padomes apstiprinātajiem ieteikumiem 
eurozonai; vai plānā ir iekļauti pasākumi, 
kas efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas; vai ir gaidāms, ka 
plānam būs noturīga ietekme uz attiecīgo 
dalībvalsti; vai ir gaidāms, ka plāns efektīvi 
palīdzēs stiprināt dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai plāns 
nodrošinās konsekvenci, saskaņotību, 
papildināmību un sinerģiju starp 
Savienības sniegtā finansējuma avotiem; 
vai ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi izaugsmi 
veicinošu reformu un ilgtspējīgu publisko 
investīciju projektu īstenošanas pasākumi; 
un vai ir gaidāms, ka attiecīgās dalībvalsts 
ierosinātā kārtība nodrošinās atveseļošanas 
un noturības plāna efektīvu īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz ierosinātajiem 
skaidrajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem. 
Saskaņā ar Mehānismu sniegtais atbalsts 
būtu jāizmaksā pa daļām, saistot tās ar 
skaidri noteiktiem starpposma 
mērķrādītājiem. Nākamā daļa būtu 
jāizmaksā tad, kad šie starpposma 
mērķrādītāji ir sasniegti.

Grozījums Nr. 24

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

(22a) Lai nodrošinātu valstu atbildību, 
būtu jāveicina Mehānisma finansējuma 
izmaksas sasaiste ar attiecīgajām valstīm 
adresētajos ieteikumos norādītajām 
problēmām, kā arī ar izaugsmi veicinošu 
reformu un ilgtspējīgu investīciju 
īstenošanas progresa uzraudzību.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos —, proti, ar to, ka 
plāna izmaksas ir lielākas par maksimālo 
finanšu iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 
tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem. Lai nodrošinātu, ka vairāk 
līdzekļu ir pieejams sākumā, dalībvalstīm 
vajadzētu aizdevumu pieprasīt ne vēlāk kā 
2024. gada 31. augustā. Pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jānosaka visu 
saskaņā ar šo regulu piešķirto aizdevumu 
kopējās summas limits. Turklāt katrai 
dalībvalstij piešķirtā aizdevuma 
maksimālais apjoms nedrīkstētu pārsniegt 
4,7 % no tās nacionālā kopienākuma. 
Izņēmuma gadījumos un atkarībā no 
pieejamajiem resursiem maksimālo limitu 
vajadzētu varēt paaugstināt. Tāpat pareizas 
finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, 
ka aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā 
no sasniegtajiem rezultātiem.

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām izaugsmi veicinošajām 
papildu reformām un ilgtspējīgām 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos —, proti, ar to, ka 
plāna izmaksas ir lielākas par maksimālo 
finanšu iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 
tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu skaidriem starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem. Lai 
nodrošinātu, ka vairāk līdzekļu ir pieejams 
sākumā, dalībvalstīm vajadzētu aizdevumu 
pieprasīt ne vēlāk kā 2024. gada 
31. augustā. Pareizas finanšu pārvaldības 
nolūkā būtu jānosaka visu saskaņā ar šo 
regulu piešķirto aizdevumu kopējās 
summas limits. Turklāt katrai dalībvalstij 
piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms 
nedrīkstētu pārsniegt 4,7 % no tās 
nacionālā kopienākuma. Izņēmuma 
gadījumos un atkarībā no pieejamajiem 
resursiem maksimālo limitu vajadzētu 
varēt paaugstināt. Tāpat pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, ka 
aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā no 
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sasniegtajiem rezultātiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Instrumenta finanšu pārvaldības 
efektivitātes un vienkāršošanas labad 
finansiālajam atbalstam, ko Savienība 
sniedz atveseļošanas un noturības plāniem, 
būtu jāizpaužas kā finansējumam, kura 
pamatā ir rezultātu sasniegšana, kuru mēra, 
par atskaites punktu ņemot apstiprinātajos 
atveseļošanas un noturības plānos 
norādītos starpposma un galīgos 
mērķrādītājus. Tālab papildu atbalsts 
aizdevuma veidā būtu jāsasaista ar 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem, 
kas ir vēl papildus tiem, kuri ir relevanti 
finansiālā atbalsta (t. i., neatmaksājamā 
atbalsta) saņemšanai.

(31) Instrumenta finanšu pārvaldības 
efektivitātes un vienkāršošanas labad 
finansiālajam atbalstam, ko Savienība 
sniedz atveseļošanas un noturības plāniem, 
būtu jāizpaužas kā finansējumam, kura 
pamatā ir rezultātu sasniegšana, kuru mēra, 
par atskaites punktu ņemot apstiprinātajos 
atveseļošanas un noturības plānos skaidri 
norādītos starpposma un galīgos 
mērķrādītājus. Tālab papildu atbalsts 
aizdevuma veidā būtu jāsasaista ar 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem, 
kas ir vēl papildus tiem, kuri ir relevanti 
finansiālā atbalsta (t. i., neatmaksājamā 
atbalsta) saņemšanai.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Dalībvalstīm gada īstenošanas 
ziņojumos būtu jāziņo par pareizu finanšu 
pārvaldību. Šajā nolūkā būtu jānosaka 
konkrētas prasības.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
31.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31b) Būtu jānosaka konkrētas prasības 
dalībvalstīm attiecībā uz ziņošanu par 
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pareizu finanšu pārvaldību gada 
īstenošanas ziņojumos.

Pamatojums

32. apsvērums paredz, ka mehānisma darbībā ir jāievēro pareiza finanšu pārvaldība, taču 
nenosaka nekādas prasības dalībvalstīm, kas saņem Mehānisma atbalstu. Tāpēc būtu 
jāiekļauj prasība ziņot par Mehānisma īstenošanu no pareizas finanšu pārvaldības aspekta.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā 
būtu jāparedz īpaši noteikumi par budžeta 
saistībām, līdzekļu maksājumiem, 
apturēšanu, atcelšanu un atgūšanu. Lai 
nodrošinātu paredzamību, dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai maksājumu 
pieprasījumus iesniegt divreiz gadā. 
Maksājumus vajadzētu veikt pa daļām, un 
to pamatā vajadzētu būt pozitīvam 
Komisijas novērtējumam par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanu dalībvalstī. 
Ja dalībvalsts nav apmierinoši īstenojusi 
savu atveseļošanas un noturības plānu, 
vajadzētu būt iespējai apturēt un atcelt 
finanšu iemaksu. Būtu jāievieš atbilstošas 
ierunu procedūras, lai nodrošinātu, ka 
Komisijas lēmumā par izmaksāto summu 
apturēšanu, atcelšanu un atgūšanu tiek 
ņemtas vērā dalībvalstu tiesības iesniegt 
apsvērumus.

(32) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā 
būtu jāparedz īpaši noteikumi par budžeta 
saistībām, līdzekļu maksājumiem, 
apturēšanu, atcelšanu un atgūšanu. Lai 
mazinātu līdzekļu ļaunprātīgas 
izmantošanas un interešu konflikta 
iespējamības risku, valsts iestādei būtu 
jāveic obligāta uzticamības pārbaude 
attiecībā uz visiem Mehānisma 
pieteikumu iesniedzējiem; lai nodrošinātu 
paredzamību, dalībvalstīm vajadzētu 
maksājumu pieprasījumus iesniegt divreiz 
gadā. Maksājumus vajadzētu veikt pa 
daļām, un to pamatā vajadzētu būt 
pozitīvam Komisijas novērtējumam par 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanu dalībvalstī. Ja dalībvalsts nav 
apmierinoši īstenojusi savu atveseļošanas 
un noturības plānu, vajadzētu būt iespējai 
apturēt un atcelt finanšu iemaksu. Būtu 
jāievieš atbilstošas ierunu procedūras, lai 
nodrošinātu, ka Komisijas lēmumā par 
izmaksāto summu apturēšanu, atcelšanu un 
atgūšanu tiek ņemtas vērā dalībvalstu 
tiesības iesniegt apsvērumus.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros būtu 
regulāri jāziņo par to, kādi panākumi ir gūti 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā. Šie attiecīgo dalībvalstu 
sagatavotie ziņojumi būtu pienācīgi 
jāatspoguļo valstu reformu programmās, 
kuras būtu jāizmanto kā instruments, lai 
ziņotu par atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā gūtajiem panākumiem.

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros būtu 
regulāri jāziņo par to, kādi panākumi ir gūti 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā, izmantojot digitālo snieguma 
ziņošanas sistēmu, kas būtu jāizstrādā 
Komisijai. Snieguma ziņošanas sistēmas 
datiem būtu jādod iespēja efektīvi 
sagatavot snieguma ziņojumus par galīgo 
un starpposma mērķrādītāju sasniegšanu. 
Šie attiecīgo dalībvalstu sagatavotie 
ziņojumi būtu pienācīgi jāatspoguļo valstu 
reformu programmās, kuras būtu jāizmanto 
kā instruments, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Lai novērtētu pareizas finanšu 
pārvaldības principu ievērošanu, 
Komisijai būtu jāizstrādā vai jāpielāgo jau 
pastāvošas IT sistēmas nolūkā izveidot 
digitālu sistēmu ziņošanai par sniegumu. 
Savienībai un Mehānisma īstenošanā 
iesaistītajām dalībvalstu iestādēm šī 
digitālā sistēma būtu jāizmanto, lai 
uzraudzītu sniegumu un, izmantojot 
digitālu analīzi, novērstu un konstatētu 
pārkāpumus un krāpšanu. Šajā nolūkā 
digitālajai snieguma ziņošanas sistēmai 
būtu jāietver informācija par Mehānisma 
atbalstu saņemošo ekonomikas dalībnieku 
faktiskajiem īpašniekiem. Komisijai būtu 
jānodrošina, lai jaunā sistēma neradītu 
papildu administratīvo slogu ziņojošajai 
iestādei, kā arī tai nebūtu jāpieprasa dati, 
kas jau ir pieejami no iestādes.
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
33.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33b) Eiropas Revīzijas palāta ir 
vairākkārt uzsvērusi, ka, pastāvot 
sarežģītiem noteikumiem, mēdz veidoties 
kļūdu un krāpšanas risks. Ir svarīgi 
paturēt prātā, ka atveseļošanas un 
noturības plānu, darbības programmu un 
valsts reformu programmu vienlaicīga 
sagatavošana dalībvalstīm var izrādīties 
sarežģīts uzdevums. Tāpēc Komisijai 
attiecībā uz atveseļošanas un noturības 
plāniem un maksājumu pieprasījumiem 
būtu jāievieš iespējami vienkāršas 
procedūras.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
33.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33c) Lai novērtētu pareizas finanšu 
pārvaldības principu ievērošanu, 
Komisijai būtu jāizstrādā IT sistēmas vai 
jāpielāgo jau pastāvošas IT sistēmas 
nolūkā radīt digitālu snieguma ziņošanas 
sistēmu. Savienībai un mehānisma 
īstenošanā iesaistītajām dalībvalstu 
iestādēm šī digitālā sistēma būtu 
jāizmanto, lai uzraudzītu sniegumu un, 
izmantojot digitālu analīzi, novērstu un 
konstatētu pārkāpumus un krāpšanu. 
Šajā nolūkā digitālajai snieguma 
ziņošanas sistēmai būtu jāietver 
informācija par Mehānisma atbalstu 
saņemošo ekonomikas dalībnieku 
faktiskajiem īpašniekiem.
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Pamatojums

Snieguma ziņošanas sistēma, ko 23. panta 2. punktā ierosinājusi Komisija, ir jāizmanto, lai 
centralizēti apkopotu visus snieguma uzraudzības datus, tostarp arī datus, ko var izmantot, lai 
konstatētu un novērstu pārkāpumus un krāpšanu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Pārredzamības labad Komisijas 
pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni 
būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei, un Komisijai būtu attiecīgā 
gadījumā jāveic komunikācijas darbības.

(34) Pārredzamības labad Komisijas 
pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni, 
kā arī dalībvalstu iesniegtie ziņojumi būtu 
nekavējoties un vienlaikus jāpaziņo gan 
Eiropas Parlamentam, gan Padomei, un 
Komisijai būtu attiecīgā gadījumā jāveic 
komunikācijas darbības. Komisijai būtu 
jānodrošina Mehānisma satvarā veikto 
izdevumu pamanāmība, skaidri norādot, 
ka atbalstītie projekti būtu nepārprotami 
jāraksturo ar apzīmējumu “ES 
atveseļošanas iniciatīva”.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
komunikācijas pasākumi, jo īpaši 
attiecībā uz pienākumu nodrošināt 
Mehānisma ietvaros sniegtā atbalsta 
pamanāmību, tiek pienācīgi un 
nediskriminējošā veidā izplatīti attiecīgajā 
reģionālajā un vietējā līmenī, izmantojot 
dažādus kanālus.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
36. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ar šo regulu 
izveidoto Atveseļošanas un noturības 
mehānismu ir nepieciešams izvērtēt, 
pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, 
piemērojot īpašas uzraudzības prasības, bet 
vienlaikus izvairoties no pārmērīga 
regulējuma un administratīvā sloga, jo 
īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj 
izmērāmi rādītāji, ko izmantot, izvērtējot 
instrumentu ietekmi praksē.

(36) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ar šo regulu 
izveidoto Atveseļošanas un noturības 
mehānismu ir nepieciešams izvērtēt, 
pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, 
piemērojot īpašas uzraudzības prasības, bet 
vienlaikus izvairoties no pārmērīga 
regulējuma un nesamērīga administratīvā 
sloga, jo īpaši dalībvalstīm un 
finansējuma galasaņēmējiem. Šajās 
prasībās vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj 
relevanti, skaidri un izmērāmi rādītāji, ko 
izmantot, izvērtējot instrumentu ietekmi 
praksē. Tādēļ Eiropas pusgada ietvaros 
būtu jāizveido šim nolūkam veltīts 
rezultātu kopsavilkums. Būtu jānosaka, 
ka uz izdevumiem, kas saistīti ar 
Mehānismu, attiecas budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūra, kuru īsteno 
Eiropas Parlaments. Šajā nolūkā būtu 
jāizveido attiecīgs rezultātu kopsavilkums.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
gada ziņojumu. Ziņojumā būtu jāiekļauj 
informācija par progresu, ko dalībvalstis 
panākušas, īstenojot apstiprinātos 
atveseļošanas un noturības plānus; tajā 
būtu jāiekļauj arī informācija par to 
ieņēmumu apjomu, kas Mehānismam 
iepriekšējā gadā piešķirts saskaņā ar 
Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentu sadalījumā pa budžeta 
pozīcijām, un to, kā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta starpniecību 
iegūtās summas palīdzējušas sasniegt 

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
reizi pusgadā iesniegtu Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu kā 
daļu no ikgadējiem integrētajiem finanšu 
un pārskatatbildības ziņojumiem un, 
piemērojot Eiropas Parlamenta īstenoto 
budžeta izpildes apstiprinājuma 
procedūru, kā daļu no ziņojuma par 
Komisijas budžeta izpildes apstiprināšanu, 
paredzot tam atsevišķu nodaļu. Lai 
nodrošinātu pareizu finanšu pārvaldību 
un koordināciju ar budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūru, otrais pusgada 
ziņojums būtu jāiesniedz vēlākais 
n+1 gada novembrī. Ziņojumā būtu 
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Mehānisma mērķus. jāiekļauj informācija par progresu, ko 
dalībvalstis panākušas, īstenojot 
apstiprinātos atveseļošanas un noturības 
plānus; tajā būtu jāiekļauj arī informācija 
par to ieņēmumu apjomu, kas 
Mehānismam iepriekšējā gadā piešķirts 
saskaņā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumentu sadalījumā pa 
budžeta pozīcijām, un to, kā ar Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instrumenta 
starpniecību iegūtās summas palīdzējušas 
sasniegt Mehānisma mērķus, kā arī 
jāiekļauj pilnīgs Mehānisma finansējuma 
galasaņēmēju saraksts, pilnībā ievērojot 
datu aizsardzības regulējumu, un 
jānorāda katras Mehānisma pilnībā vai 
daļēji finansētās darbības mērķis.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Būtu jāveic neatkarīgs izvērtējums, 
kurā apskata ar šo regulu izveidotā 
Mehānisma mērķu sasniegšanu, tā resursu 
izmantošanas efektivitāti un tā pievienoto 
vērtību. Vajadzības gadījumā 
izvērtējumam būtu jāpievieno priekšlikums 
par šīs regulas grozījumiem. Turklāt 
neatkarīgā ex post izvērtējumā būtu 
jāapskata arī instrumentu ilgtermiņa 
ietekme.

(38) Būtu jāveic neatkarīgs izvērtējums, 
kurā apskata Mehānisma administratīvās 
un finanšu pārvadības pareizību, ar šo 
regulu noteikto Mehānisma mērķu 
sasniegšanu, tā resursu izmantošanas 
efektivitāti un tā pievienoto vērtību. 
Vajadzības gadījumā izvērtējumam būtu 
jāpievieno priekšlikums par šīs regulas vai 
valstu procedūru grozījumiem. Turklāt 
neatkarīgā ex post izvērtējumā būtu 
jāapskata arī instrumentu ilgtermiņa 
ietekme.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka ar 
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Komisijai ar īstenošanas aktu. Lai 
nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs 
regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
īstenošanas pilnvaras Komisijai. 
Īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanu un finansiālā atbalsta 
maksājumu pēc attiecīgo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, 
Komisijai būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
182/201113, ievērojot tajā izklāstīto 
pārbaudes procedūru. Pēc īstenošanas 
akta pieņemšanas attiecīgajai dalībvalstij 
un Komisijai vajadzētu būt iespējai 
vienoties par konkrētu tehniska rakstura 
operacionālo kārtību, kurā uzskaitīti tādi 
īstenošanas aspekti kā termiņi, ar 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem 
saistītie rādītāji un piekļuve 
pamatojošajiem datiem. Lai, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus, operacionālā 
kārtība saglabātu aktualitāti atveseļošanas 
un noturības plāna īstenošanas gaitā, 
vajadzētu paredzēt, ka šādas tehniskas 
kārtības elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. 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 noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 
netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 
322. panta pamata pieņemtie noteikumi 
attiecas arī uz Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
konstatētas vispārējas nepilnības 
tiesiskuma ziņā, tā kā tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai apgūšanai.

deleģētajiem aktiem. Pilnvaras saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 290. pantu pieņemt tiesību aktus, 
kas saistīti ar atveseļošanas un noturības 
plānu īstenošanu un finansiālā atbalsta 
izmaksu pēc attiecīgo skaidro starpposma 
un galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, būtu 
jādeleģē Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, arī 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Konkrēti, lai 
panāktu, ka deleģēto aktu sagatavošanā 
vienādā mērā piedalās gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome, visus 
dokumentus abas minētās iestādes saņem 
vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem sistemātiski ir 
pieejamas Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmes, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana. Pēc deleģētā akta 
pieņemšanas attiecīgajai dalībvalstij un 
Komisijai vajadzētu būt iespējai vienoties 
par konkrētu tehniska rakstura darbības 
režīmu, kurā uzskaitīti tādi īstenošanas 
aspekti kā termiņi, ar starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem saistītie rādītāji 
un piekļuve pamatojošajiem datiem. Lai, 
ņemot vērā pašreizējos apstākļus, darbības 
režīms saglabātu aktualitāti atveseļošanas 
un noturības plāna īstenošanas gaitā, 
vajadzētu paredzēt, ka šādas tehniskas 
kārtības elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. 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 noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 
netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 
322. panta pamata pieņemtie noteikumi 
attiecas arī uz Savienības budžeta 
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aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
konstatētas vispārējas nepilnības 
tiesiskuma ziņā, tā kā tiesiskuma 
ievērošana, demokrātiska līdzsvara un 
atsvara sistēma, neatkarīga tiesu vara, 
mediju plurālisms un mediju brīvība ir 
būtiski priekšnoteikumi pareizai finanšu 
pārvaldībai, ES finansējuma efektīvai 
apgūšanai un korupcijas apkarošanai.

__________________ __________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 
16. februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 
16. februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Pamatojums

Šis grozījums ir pieskaņots 30. grozījumam BUDG un ECON komitejas izstrādātajā ziņojuma 
projektā par Atveseļošanas un noturības mehānismu.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Savienības finanšu intereses 
jāaizsargā saskaņā ar Līgumos 
ietvertajiem vispārējiem principiem, jo 
īpaši vērtībām, kas noteiktas LES 
2. pantā. Priekšnoteikums saskaņā ar 
Mehānismu sniegtā atbalsta saņemšanai 
ir tiesiskuma ievērošana, un būtu 
jāparedz tiesības Komisijai uzsākt saskaņā 
ar Mehānismu dalībvalstīm atvēlēto 
saistību vai maksājumu apropriāciju 
apturēšanu, ja tiek konstatēti vispārēji 
trūkumi saistībā ar tiesiskumu, kuri 
ietekmē vai var ietekmēt pareizas finanšu 
pārvaldības principus vai Savienības 
finanšu interešu aizsardzību; Mehānisma 
finansējuma apturēšanas uzsākšanas 
procedūra būtu bloķējama tikai tādā 
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gadījumā, ja pret to iebilst Padomes 
locekļu kvalificēts vairākums vai 
Parlamenta deputātu vairākums, kā 
izklāstīts [Komisijas priekšlikumā regulai 
par Savienības budžeta aizsardzību 
vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar 
tiesiskumu dalībvalstīs (COM(2018)324 
final) (2018/0136(COD)]. Ja kādā no 
dalībvalstīm ilgstoši pastāv vispārēji 
trūkumi saistībā ar tiesiskuma 
mehānismu, kas paredzēts [Komisijas 
priekšlikumā regulai par Savienības 
budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu 
gadījumā saistībā ar tiesiskumu 
dalībvalstīs (COM(2018)324 final) 
(2018/0136(COD)], minētā dalībvalsts 
nesaņem finansiālu atbalstu saskaņā ar 
Mehānismu.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/201314, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2988/9515, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9616 un 
Padomes Regulu (ES) 2017/193917 
Savienības finanšu intereses jāaizsargā, 
piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp 
pārkāpumu un krāpšanas gadījumu 
novēršanu, konstatēšanu, labošanu un 
izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto 
vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu 
un — vajadzības gadījumā — 
administratīvus un finansiālus sodus. 
Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt 
izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un apskates 
uz vietas, lai noteiktu, vai ir notikusi 
krāpšana, korupcija vai jebkāda cita 
nelikumīga darbība, kas ietekmē 

(40) Ārējo revīziju un budžeta izpildes 
apstiprinājuma nolūkā nosacījumi par 
Revīzijas palātas, Eiropas Biroja 
krāpšanas apkarošanai un Eiropas 
Prokuratūras pilnvaru izpildi attiecībā uz 
Mehānismu, kā arī piemērojamā budžeta 
izpildes apstiprinājuma procedūra būtu 
jānosaka saskaņā ar Finanšu regulu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES, Euratom) 2018/104613a, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/201314, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2988/9515, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9616 un 
Padomes Regulu (ES) 2017/193917, 
Savienības finanšu intereses jāaizsargā, 
piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp 
pārkāpumu un krāpšanas gadījumu 
novēršanu, konstatēšanu, ziņošanu, 
labošanu un izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini 
izmaksāto vai nepareizi izmantoto līdzekļu 
atgūšanu un — vajadzības gadījumā — 
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Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar 
Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas 
Prokuratūra (EPPO) var veikt izmeklēšanu 
un ierosināt kriminālvajāšanu par krāpšanu 
un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas 
skar Savienības finanšu intereses, kā 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/137118. Saskaņā ar 
Finanšu regulu jebkurai personai vai 
subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, 
pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu 
interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, 
OLAF, EPPO un Eiropas Revīzijas palātai 
nepieciešamās tiesības un piekļuve un 
jānodrošina, ka Savienības līdzekļu 
apgūšanā iesaistītās trešās personas piešķir 
līdzvērtīgas tiesības Komisijai, OLAF, 
EPPO un Eiropas Revīzijas palātai.

administratīvus sodus. Konkrētāk, saskaņā 
ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas 
Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var 
veikt izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un 
apskates uz vietas, lai noteiktu, vai ir 
notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda 
cita nelikumīga darbība, kas ietekmē 
Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar 
Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas 
Prokuratūra (EPPO) var veikt izmeklēšanu 
un ierosināt kriminālvajāšanu par krāpšanu 
un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas 
skar Savienības finanšu intereses, kā 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/137118. Saskaņā ar 
Finanšu regulu jebkurai personai vai 
subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, 
jāziņo par jebkādām aizdomām par 
pārkāpumiem vai krāpšanu, pilnībā 
jāsadarbojas Savienības finanšu interešu 
aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, OLAF, 
EPPO un Eiropas Revīzijas palātai 
nepieciešamās tiesības un piekļuve un 
jānodrošina, ka Savienības līdzekļu 
apgūšanā iesaistītās trešās personas piešķir 
līdzvērtīgas tiesības Komisijai, OLAF, 
EPPO un Eiropas Revīzijas palātai. Lai 
atklātu pārkāpumus un krāpšanas 
gadījumus un ziņotu par tiem, Komisijai 
būtu jāizstrādā un/vai jāpielāgo 
pastāvošās IT sistēmas nolūkā izveidot 
digitālu snieguma ziņošanas sistēmu, kas 
būs jāizmanto valstu un Eiropas iestādēm, 
kuras iesaistītas saskaņā ar Mehānismu 
sniegtā atbalsta īstenošanā un ar 
aizdomām par pārkāpumiem, krāpšanu 
vai korupciju saistītajā izmeklēšanā. 
Eiropas izmeklēšanas struktūrām ir 
pilnīga un tieša piekļuve digitālajai 
snieguma ziņošanas sistēmai.

__________________ __________________
13a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES, Euratom) 2018/1046 
(2018. gada 18. jūlijs) par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam (OV L 193, 
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30.7.2018., 1.–122. lpp.).
14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 
11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 
un Padomes Regulu (Euratom) 
Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 
1. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 
11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 
un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 
1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

15 Padomes Regula (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) 
par Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 
1. lpp.).

15 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 
2988/95 (1995. gada 18. decembris) par 
Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 
1. lpp.).

16 Padomes Regula (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) 
par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

16 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 
2185/96 (1996. gada 11. novembris) par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

17 Padomes Regula (ES) 2017/1939 
(2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno 
ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras 
(EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 
1. lpp.).

17 Padomes Regula (ES) 2017/1939 
(2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno 
ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras 
(EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 
1. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. 
jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar 
Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 
29. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 
5.  jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar 
Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 
29. lpp.).

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido Atveseļošanas un 
noturības mehānismu (“Mehānisms”).

Ar šo regulu izveido Atveseļošanas un 
noturības mehānismu (“Mehānisms”) — 
īslaicīgu instrumentu Covid-19 
pandēmijas nelabvēlīgās ietekmes un seku 
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apkarošanai Savienībā.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šajā regulā “Eiropas pievienotā 
vērtība” ir vērtība, kas izriet no 
Savienības intervences un kas papildina 
vērtību (to var nodrošināt dažādi faktori, 
piemēram, koordinēšanas ieguvumi, 
juridiskā noteiktība, lielāka efektivitāte 
vai papildināmība), ko citādi radītu 
dalībvalstis vienas pašas;
“valsts atveseļošanas un noturības plāns” 
(turpmāk “valsts plāns”) ir četru gadu 
plāns, kurā ietverti individuāli reformu un 
ieguldījumu pasākumi un kuru katra 
dalībvalsts sagatavo un iesniedz, 
piesakoties finansiālā atbalsta 
piešķiršanai dalībvalstīm saskaņā ar 
Mehānismu;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Šajā regulā “papildināmība” ir 
atbilstība Finanšu regulas 209. panta 
2. punkta b) apakšpunktā noteiktajai 
papildināmības prasībai un attiecīgos 
gadījumos maksimāla privāto ieguldījumu 
palielināšana saskaņā ar Finanšu regulas 
209. panta 2. punkta d) apakšpunktu;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veselību, konkurētspēju, noturību, 
produktivitāti, izglītību un prasmēm, 
pētniecību un inovāciju, pārdomātu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijām, kā arī 
finanšu sistēmu stabilitāti.

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas ar skaidru Eiropas 
pievienoto vērtību, kas ir saistītas ar 
vienoto tirgu, ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, veselību, konkurētspēju, 
noturību, produktivitāti, izglītību un 
prasmēm, pētniecību un inovāciju, 
pārdomātu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, nodarbinātību un investīcijām, 
infrastruktūru nepilnību mazināšanu, kā 
arī finanšu sistēmu stabilitāti.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
nodrošina integrētu pieeju efektīvai un 
vienotai Savienības ekonomikas 
atveseļošanai un attiecas uz šādām 
prioritārām Eiropas politikas jomām:
- zaļā pārkārtošanās, raugoties uz 
zaļo kursu, atjauninātajiem Savienības 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un ES mērķi līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti un vienlaikus ievērojot 
principu “nenodarīt kaitējumu”;
- digitālā pārkārtošanās, raugoties 
uz Eiropas digitālo programmu;
- ekonomiskā kohēzija, 
produktivitāte un konkurētspēja, 
raugoties uz Eiropas industriālo stratēģiju 
un MVU stratēģiju;
- sociālā kohēzija, raugoties uz 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru;
- institucionālā noturība, cenšoties 



PE655.950v03-00 276/390 RR\1217780LV.docx

LV

palielināt spēju reaģēt uz krīzi;
- politikas nostādnes attiecībā uz 
nākamajām paaudzēm, raugoties uz 
Prasmju programmu Eiropai, Garantiju 
jauniešiem un Garantiju bērniem.
Lai ievērotu principu “nenodarīt 
kaitējumu”, Mehānisms nesniedz 
finansiālu atbalstu izslēgtajām darbībām, 
kas definētas priekšlikuma Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 
izveido programmu “InvestEU”, 
V pielikuma B punktā.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, pievēršoties 
prioritārām Eiropas politikas jomām, 
proti, tiecoties uzlabot visu dalībvalstu 
noturību, pielāgotiesspēju un gatavību 
krīzēm, mīkstināt krīzes sociālo, ar 
dzimumu līdztiesību saistīto un 
ekonomisko ietekmi, vienlaikus vēršoties 
pret sociālo nevienlīdzību, un balstīt zaļo 
pārkārtošanos virzībā uz Savienības 
klimata un vides mērķiem, tostarp 
Savienības un valstu izvirzītajiem klimata 
mērķiem, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam, 
un atklātu digitālo pārkārtošanos, un 
tādējādi veicināt augšupēju ekonomikas 
un sociālo konverģenci, atjaunot 
Savienības tautsaimniecību ilgtspējīgas 
izaugsmes potenciālu, veicināt 
nodarbinātības radīšanu laikā pēc Covid-19 
krīzes, nodrošināt pāreju uz aprūpes 
ekonomiku, aizsargāt publisko investīciju 
apmēru un sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi, kā 
arī radīt Eiropas pievienoto vērtību, 
nevienu neatstājot novārtā.
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savukārt Atveseļošanas un 
noturības mehānisma konkrētais mērķis, 
kas nepieciešams vispārīgā mērķa 
sasniegšanai, ir sniegt dalībvalstīm 
finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt 
savos atveseļošanas un noturības plānos 
izvirzītos reformu un investīciju 
starpposma un galīgos mērķrādītājus. Šo 
konkrēto mērķi tiecas sasniegt ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

2. Savukārt Atveseļošanas un 
noturības mehānisma konkrētais mērķis, 
kas nepieciešams vispārīgā mērķa 
sasniegšanai, ir sniegt dalībvalstīm 
finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt 
savos atveseļošanas un noturības plānos 
izvirzītos skaidros starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kas noteikti attiecībā uz 
izaugsmi veicinošajām reformām un 
ilgtspējīgām investīcijām. Šo konkrēto 
mērķi tiecas sasniegt ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Projekti nodrošina Savienības 
pievienoto vērtību, un prioritāte būtu 
jāpiešķir vai nu pārrobežu projektiem, vai 
arī projektiem, kas, pateicoties to 
sekundārajai ietekmei, rada Savienības 
pievienoto vērtību vairāk nekā vienā 
dalībvalstī vai reģionā.
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
atbalstu var piešķirt reformām un 
investīcijām, ko dalībvalstis uzsākušas pēc 
2020. gada 15. marta (koronavīrusa krīzes 
pasākumi).
Mehānismu nedrīkst izmantot pretēji 
Savienības stratēģiskajām un 
ekonomiskajām interesēm. Tāpēc atbalstu 
nepiešķir projektiem, kuri ietilpst trešo 
valstu stratēģisko investīciju plānos.
Mehānismu neizmanto valstu regulāro 
budžeta izdevumu aizstāšanai.
Mehānisma finansējumu nepiešķir 
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projektiem, kas kaitē vienotajam tirgum 
vai kas veicinātu tā sadrumstalotību.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Atbilstība Eiropas vērtībām un 
nediskriminēšanas veicināšana

1. Mehānisma atbalstītās darbības 
atbilst LES 2. pantā noteiktajām Eiropas 
Savienības vērtībām.
2. Dalībvalstis un Komisija atbilstīgi 
rīkojas un veic atbilstīgus pasākumus, lai 
dalībvalstu atveseļošanas un noturības 
plānu sagatavošanā un īstenošanā 
novērstu jebkādu diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
ticības vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.
3. Komisija ievieš ex post kontroles 
pasākumus, lai pārliecinātos, ka 
Mehānisma finansējumu nav saņēmuši 
projekti, organizācijas vai subjekti, kuru 
mērķi nav savienojami ar Savienības 
vērtībām, tostarp projekti, organizācijas 
vai subjekti, kas neievēro 
nediskriminācijas principu.
4. Komisija saskaņā ar Finanšu 
regulas 101. panta 8. punktu ir pilnvarota 
attiecīgos gadījumos veikt finanšu 
korekcijas, atceļot daļu no Savienības 
iemaksas dalībvalsts atveseļošanas un 
noturības plānā un atgūstot no dalībvalsts 
jau izmaksātos līdzekļus, lai no 
Savienības finansējuma izslēgtu 
izdevumus, kas ir pretrunā vērtībām, 
kuras noteiktas piemērojamajos 
Savienības tiesību aktos.
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Pamatojums

Šis grozījums papildina grozījumus, kas Atveseļošanas un noturības mehānismu saista ar 
tiesiskuma mehānismu, taču atšķiras no tiem. Ir absolūti nepieciešams, lai ikviens Mehānisma 
finansētais projekts atbilstu ES vērtībām — arī tajās dalībvalstīs, kurās tiesiskuma 
mehānismos nav vērojami vispārēji trūkumi. Tāpēc ex post pārbaudes būtu jāievieš 
detalizētākā līmenī, nekā to paredz tiesiskuma mehānisms.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām summām var segt arī 
izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas katra instrumenta 
pārvaldībai un mērķu sasniegšanai, jo īpaši 
izdevumus par pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informēšanas un 
komunikācijas darbībām, tostarp 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas mērķiem, izdevumus saistībā 
ar IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, korporatīvajiem 
informācijas tehnoloģijas rīkiem, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai rodas 
katra instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi var būt arī citu atbalsta 
pasākumu izmaksas, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un projektu uzraudzību 
uz vietas, kā arī izmaksas, kuras rodas, 
konsultācijām piesaistot līdzbiedrus un 
ekspertus, kas palīdz novērtēt un īstenot 
reformas un investīcijas.

2. No 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām summām var segt arī 
izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas katra instrumenta 
pārvaldībai un mērķu sasniegšanai, jo īpaši 
izdevumus par pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informēšanas un 
komunikācijas darbībām, tostarp 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas mērķiem, izdevumus saistībā 
ar IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, korporatīvajiem 
informācijas tehnoloģijas rīkiem, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai rodas 
katra instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi var būt arī citu atbalsta 
pasākumu izmaksas, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un projektu uzraudzību 
uz vietas, kā arī izmaksas, kuras rodas, 
konsultācijām piesaistot līdzbiedrus un 
ekspertus, kas palīdz novērtēt un īstenot 
izaugsmi veicinošās reformas un 
ilgtspējīgās investīcijas.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
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5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Svarīgi projekti visas Eiropas interesēs

Šīs regulas 5. panta 1. punkta 
ba) apakšpunktā norādīto summu 
izmanto, lai finansētu svarīgus projektus 
visas Eiropas interesēs, kuri aptver visu 
Eiropu un dod lielu ieguldījumu zaļās un 
digitālās pārkārtošanās īstenošanā un 
ekonomikas atlabšanā pēc Covid-19 
krīzes. Svarīgus projektus visas Eiropas 
interesēs ievieš Komisija, pieņemot 
deleģētos aktus, ar kuriem nosaka 
iesaistītās dalībvalstis, finansējuma 
apmēru, starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, prioritāros projektus un 
projektu veidus. Svarīgi projekti visas 
Eiropas interesēs ir projekti šādās jomās:
- ilgtspējīgs tūrisms,
- aeronautikas nozare,
- iekšzemes ūdensceļu kuģojamība,
- ERTMS Eiropas kravu 
pārvadājumu koridoros,
- energostruktūras pārrobežu 
savienojumi.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, kas 
tām iedalīti dalītas pārvaldības ietvaros, var 
pārnest uz Mehānismu. Saskaņā ar Finanšu 
regulas 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
Komisija minētos resursus apgūst tieši. 
Minētos resursus izmanto attiecīgās 
dalībvalsts labā.

Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, kas 
tām iedalīti dalītas pārvaldības ietvaros, var 
pārnest uz Mehānismu. Saskaņā ar Finanšu 
regulas 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
Komisija minētos resursus apgūst tieši. 
Minētos resursus izmanto attiecīgās 
dalībvalsts labā, un uz tiem attiecina tās 
pašas prasības par pareizu finanšu 
pārvaldību, kuras piemēro sākotnējiem 
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fondiem.

Pamatojums

Dalītas pārvaldības ietvaros piešķirtos neizmantotos resursus var novirzīt mehānismam. 
Atbilstīgi šobrīd priekšlikumā paredzētajai Mehānisma struktūrai Mehānisma īstenošanas 
prasības ir izdevīgākas nekā sākotnējiem fondiem, un tas var negatīvi ietekmēt dalītas 
pārvaldības ietvaros piešķirtos līdzekļus.

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neizmantoto summu no Mehānisma 
pārvieto uz budžeta rezervi, ko var 
izmantot, lai nostiprinātu tiešajā 
pārvaldībā īstenotās Savienības 
programmas pētniecības un inovācijas 
jomā (“Apvārsnis Eiropa”), izglītības 
jomā (“Erasmus+”), infrastruktūras jomā 
(Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments), digitalizācijas jomā 
(“Digitālā Eiropa”) un robežu 
pārvaldības jomā (Integrētās robežu 
pārvaldības fonds). Budžeta rezervi 
pilnībā vai daļēji atbrīvo tikai pēc tam, 
kad Komisija ir secinājusi, ka 
1. apakšpunktā minētās programmas bez 
finansējuma palielinājuma nevar sasniegt 
attiecīgajos tiesību aktos noteiktos 
mērķus. Budžeta rezerve un turpmākie 
pārvietojumi atbilst Finanšu regulā 
izklāstītajiem noteikumiem, un tos 
apstiprina Parlaments un Padome. 
Summu, kas 2027. gada 31. decembrī 
joprojām ir budžeta rezervē, pilnībā 
izmanto, lai atmaksātu finansējumu, ko 
Komisija piesaistījusi Mehānisma 
finansēšanai.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
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6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Mehānisma izmantošana ar “InvestEU” 

starpniecību vai apvienojumā ar 
“InvestEU”

1. Dalībvalstis saskaņā ar šajā pantā 
noteiktajām prasībām var atveseļošanas 
un noturības plānā brīvprātīgi noteikt 
summu, kas apgūstama, īstenojot 
“InvestEU”. Summu, kas apgūstama, 
īstenojot “InvestEU”, var izmantot, lai 
atbalstītu tādu uzņēmumu maksātspēju, 
kuri veic uzņēmējdarbību attiecīgajās 
dalībvalstīs. Atveseļošanas un noturības 
plānā iekļauj pamatojumu “InvestEU” 
budžeta garantiju izmantošanai. Nosakot 
pirmajā daļā minētās summas, dalībvalstis 
var iedalīt “InvestEU” vajadzībām daļu 
no 5. panta 2. punktā minētajiem 
resursiem, lai izmantotu tos atbilstošajai 
“InvestEU” palīdzībai, kas attiecas uz 
[InvestEU regulas] [9]. pantā minētajā 
iemaksu nolīgumā izklāstītajām 
darbībām.
2. Saistībā ar 18. pantā minētajiem 
atveseļošanas un noturības plāna 
grozīšanas pieprasījumiem drīkst norādīt 
tikai turpmāko gadu resursus.
3. Summu, kas minēta 1. punkta 
pirmajā daļā, izmanto, lai nodrošinātu 
uzkrājumu ES garantijas daļai dalībvalsts 
nodalījumā.
4. Ja [“InvestEU” regulas] [9]. pantā 
minētais iemaksu nolīgums par 1. punktā 
minēto summu nav noslēgts līdz 
[2021. gada 31.decembrim], dalībvalsts, 
lai varētu izmantot atbilstošo summu, 
saskaņā ar 18. pantu iesniedz lūgumu 
grozīt atveseļošanas un noturības plānu. 
Iemaksu nolīgumu par 1. punktā minēto 
un atveseļošanas un noturības plāna 
grozīšanas lūgumā noteikto summu 
noslēdz vienlaikus ar plānu grozošā 



RR\1217780LV.docx 283/390 PE655.950v03-00

LV

lēmuma pieņemšanu.
5. Ja [InvestEU regulas] [9]. pantā 
minētais garantiju nolīgums par 1. punktā 
minēto summu nav noslēgts [deviņu] 
mēnešu laikā pēc iemaksu nolīguma 
apstiprināšanas, attiecīgās summas 
pārvieto atpakaļ uz Mehānismu un 
dalībvalsts iesniedz atbilstošu lūgumu 
grozīt atveseļošanas un noturības plānu.
6. Ja [InvestEU regulas] [9.] pantā 
minētais garantijas nolīgums [četru gadu] 
laikā pēc garantijas nolīguma 
parakstīšanas nav pilnībā īstenots, 
dalībvalsts var pieprasīt, lai summas, kas 
paredzētas garantijas nolīgumā, bet 
neattiecas uz pamatā esošajiem 
aizdevumiem vai citiem riska 
instrumentiem, administrē saskaņā ar 
5.7. punktu. Resursus, kuri radušies no 
“InvestEU” nodotajām summām, kas 
apgūtas ar budžeta garantiju starpniecību, 
vai attiecināmi uz minētajām summām, 
dara pieejamus attiecīgajai dalībvalstij, un 
tos izmanto atmaksājama atbalsta veidiem 
atbilstoši atveseļošanas un noturības 
plānam.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānisms ir Atveseļošanas instrumenta 
(“Next Generation EU”) daļa, un 
attiecībā uz tā finansējumu tiek sagatavots 
skaidrs un ticams atmaksas plāns, šajā 
nolūkā neizmantojot DFS.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu Mehānisma 
finansēšanu, Komisija un Padome 
apņemas ieviest skaidru un saistošu 
grafiku jaunu pašu resursu grozam, kuri 
tiks iekļauti Savienības budžetā nākamās 
daudzgadu finanšu shēmas darbības 
laikā. Jauno pašu resursu summai jābūt 
pietiekamai, lai segtu vismaz 
pamatsummu un procentu izmaksas 
saistībā ar Atveseļošanas instrumenta 
(“Next Generation EU”) vajadzībām 
aizņemtajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ievieš efektīvus un samērīgus 
krāpšanas apkarošanas pasākumus, 
ņemot vērā apzinātos riskus.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Efektīva un lietderīga kontrole un revīzija
1. Komisija, OLAF, EPPO un 
Revīzijas palāta tiek nepārprotami 
pilnvaroti izmantot savas tiesības, kā 
paredzēts Finanšu regulas 129. panta 
1. punktā.
2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 883/2013 un Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas 
Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
var veikt administratīvu izmeklēšanu, 
tostarp arī pārbaudes un apskates uz 
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vietas, lai noskaidrotu, vai ir notikusi 
krāpšana, korupcija vai jebkāda cita 
nelikumīga darbība, kas ietekmē 
Savienības finanšu intereses saistībā ar 
atbalstu, kurš sniegts saskaņā ar 
Mehānismu.
3. Komisija ievieš efektīvus un 
samērīgus krāpšanas apkarošanas 
pasākumus, ņemot vērā apzinātos riskus. 
Šajā nolūkā Komisija izstrādā vai pielāgo 
jau pastāvošās IT sistēmas, lai izveidotu 
digitālu snieguma ziņošanas sistēmu 
pārkāpumu vai krāpšanas gadījumu 
uzraudzīšanai, konstatēšanai un 
ziņošanai par tiem.
4. Dalībvalstu iestādes, kas ir 
iesaistītas saskaņā ar Mehānismu sniegtā 
atbalsta īstenošanā, veic uzskaiti par 
līdzekļu apgūšanā iesaistītajiem 
ekonomikas dalībniekiem un to 
faktiskajiem īpašniekiem, ja šādi īpašnieki 
ir fiziskas personas.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Atveseļošanas un noturības mehānisma 
sniegtais atbalsts papildina atbalstu, ko 
sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
fondiem un programmām. Reformu un 
investīciju projekti var saņemt atbalstu no 
citām Savienības programmām un 
instrumentiem ar noteikumu, ka šāds 
atbalsts nesedz tās pašas izmaksas.

No Atveseļošanas un noturības mehānisma 
sniegtais atbalsts papildina atbalstu, ko 
sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
fondiem un programmām. Reformu un 
investīciju projekti var saņemt atbalstu no 
citām Savienības programmām un 
instrumentiem ar noteikumu, ka šāds 
atbalsts nesedz tās pašas izmaksas. Lai 
varētu novērst un konstatēt dubultu 
finansēšanu, dalībvalsts izmanto digitālo 
snieguma ziņošanas sistēmu Mehānisma 
satvarā radušos izdevumu reģistrēšanai.

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāreģistrē izdevumi, kas radušies Mehānisma satvarā, lai novērstu dubultu 
finansēšanu (izmaksas, ko sedz no Mehānisma un, iespējams, no citiem ES fondiem).
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Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir konstatēta būtiska neatbilstība, 
kas saistīta ar kādu no tiem gadījumiem, 
kas uzskaitīti 15. panta 7. punktā Regulā, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par [...)] 
[KNR], Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ar īstenošanas aktu pieņem 
lēmumu apturēt 17. panta 1. un 2. punktā 
minēto lēmumu pieņemšanas periodu vai 
apturēt maksājumus, ko veic saskaņā ar 
Atveseļošanas un noturības mehānismu.

1. Ja ir konstatēta būtiska neatbilstība, 
kas saistīta ar kādu no tiem gadījumiem, 
kas uzskaitīti 15. panta 7. punktā Regulā, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par [...)] 
[KNR], Komisija ar deleģēto aktu pieņem 
lēmumu apturēt 17. panta 1. un 2. punktā 
minēto lēmumu pieņemšanas periodu vai 
apturēt maksājumus, ko veic saskaņā ar 
Atveseļošanas un noturības mehānismu.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad ir konstatēti vispārēji 

trūkumi saistībā ar tiesiskumu
1. Ja kādā no dalībvalstīm tiek 
konstatēti vispārēji trūkumi saistībā ar 
tiesiskumu, kuri ietekmē pareizas finanšu 
pārvaldības principus vai Savienības 
finanšu interešu aizsardzību, kā tas ir 
noteikts 3. pantā Regulā [.../...] par 
Savienības budžeta aizsardzību vispārēju 
trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu 
dalībvalstīs, Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu, tajā paredzot:
(a) apturēt laika periodu šīs regulas 
17. panta 1. un 2. punktā minēto lēmumu 
pieņemšanai, sākot ar nākamo dienu pēc 
pirmajā daļā minētā lēmuma 
pieņemšanas, vai
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(b) apturēt saskaņā ar Mehānismu 
veiktos maksājumus attiecībā uz 
maksājumu pieprasījumiem, kas iesniegti 
pēc dienas, kurā pieņemts lēmums par 
maksājumu apturēšanu, tam notiekot 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu 
Regulā [.../...] par Savienības budžeta 
aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā 
saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs.
2. Ja maksājumu apturēšana skar 
galasaņēmējus un saņēmējus, Komisija 
veic vajadzīgos pasākumus, lai pārņemtu 
atbildību par līdzekļu pārvaldību. 
Galasaņēmējiem un saņēmējiem 
nodrošina atbilstošu informāciju, 
norādījumus un lietotājdraudzīgus rīkus, 
tostarp izmantojot tīmekļa vietni vai 
interneta portālu, lai tie varētu turpināt 
gūt labumu no minētajiem līdzekļiem.
3. Ja novērtējums, kuru Komisija 
veic saskaņā ar 6. pantu Regulā [.../...] 
par Savienības budžeta aizsardzību 
vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar 
tiesiskumu dalībvalstīs, ir pozitīvs, tad 
Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
lēmumu atcelt iepriekšējā punktā minēto 
laika perioda vai maksājumu apturēšanu.
Attiecīgās procedūras vai maksājumus 
atsāk nākamajā dienā pēc apturēšanas 
atcelšanas.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

pareizu finanšu pārvaldību
No Mehānisma sniegto līdzekļu 
apgūšanai dalībvalstīs piemēro 
Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 
33. panta 1. punktu, 33. panta 2. punkta 
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a) un b) apakšpunktu, 33. panta 3. punktu 
un 34. un 36. pantu.

Pamatojums

Pareiza finanšu pārvaldība ir minēta vienā no apsvērumiem, taču nevienā no pantiem. Tāpēc 
atzinuma sagatavotāja ierosina izveidot jaunu pantu uzreiz pēc panta par pareizu ekonomikas 
pārvaldību.

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pēc Mehānisma darbības 
izbeigšanas pieejamos nepiešķirtos un 
atbrīvotos finanšu resursus pārvieto uz 
kādu no fondiem daudzgadu finanšu 
shēmas satvarā.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts aizdevumu var pieprasīt 
vai nu brīdī, kad tā iesniedz 15. pantā 
minēto atveseļošanas un noturības plānu, 
vai arī jebkurā citā brīdī līdz 2024. gada 
31. augustam. Ja aizdevuma pieprasījumu 
iesniedz citā brīdī, tam pievieno pārskatītu 
plānu ar papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem.

2. Dalībvalsts aizdevumu var pieprasīt 
vai nu brīdī, kad tā iesniedz 15. pantā 
minēto atveseļošanas un noturības plānu, 
vai arī jebkurā citā brīdī līdz 2024. gada 
31. augustam. Ja aizdevuma pieprasījumu 
iesniedz citā brīdī, tam pievieno pārskatītu 
plānu ar papildu skaidriem starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(a) aizdevuma atbalsta prasīšanas 
iemesli, proti, lielākas finansiālās 
vajadzības saistībā ar papildu reformām un 
investīcijām;

(a) aizdevuma atbalsta prasīšanas 
iemesli, proti, lielākas finansiālās 
vajadzības saistībā ar izaugsmi veicinošām 
papildu reformām un ilgtspējīgām 
investīcijām;

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) papildu reformas un investīcijas 
saskaņā ar 15. pantu;

(b) izaugsmi veicinošas papildu 
reformas un ilgtspējīgas investīcijas 
saskaņā ar 15. pantu;

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) procentu likmju risks, kas izriet no 
saņēmējas dalībvalsts īstenotās termiņu 
pārveidošanas.

Pamatojums

Revīzijas palāta savā atzinumā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, norādīja uz šo procentu likmju risku.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aizdevuma atbalsts attiecīgās 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānam nav lielāks par starpību starp 
atveseļošanas un noturības plāna 
kopējām izmaksām (kas attiecīgā 

4. Aizdevuma atbalsts attiecīgās 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānam nav lielāks par tai pienākošos daļu 
no 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētās summas, kas aprēķināta, 
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gadījumā ir pārskatītas) un 10. pantā 
minēto maksimālo finanšu iemaksu. 
Katrai dalībvalstij piešķirtā aizdevuma 
maksimālais apjoms nepārsniedz 4,7 % no 
tās nacionālā kopienākuma.

izmantojot I pielikumā izklāstīto 
metodiku.

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) aizdevuma atbalsta prasīšanas un tā 
summas pamatojums ir uzskatāms par 
pamatotu un ticamu, ņemot vērā, kādas 
papildu reformas un investīcijas tiks 
realizētas; un

(a) aizdevuma atbalsta prasīšanas un tā 
summas pamatojums ir uzskatāms par 
pamatotu un ticamu, ņemot vērā, kādas 
izaugsmi veicinošas papildu reformas un 
ilgtspējīgas investīcijas tiks realizētas; un

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vai papildu reformas un investīcijas 
atbilst 16. panta 3. punkta kritērijiem.

(b) vai izaugsmi veicinošās papildu 
reformas un ilgtspējīgās investīcijas atbilst 
16. panta 3. punkta kritērijiem.

Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) pārējie elementi, kas vajadzīgi, lai 
īstenotu aizdevuma atbalstu saistībā ar 
attiecīgajām reformām un investīciju 
projektiem saskaņā ar 17.panta 2. punktā 
minēto lēmumu.

(e) pārējie elementi, kas vajadzīgi, lai 
īstenotu aizdevuma atbalstu saistībā ar 
attiecīgajām izaugsmi veicinošajām 
reformām un ilgtspējīgo investīciju 
projektiem saskaņā ar 17.panta 2. punktā 
minēto lēmumu.

Grozījums Nr. 73
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Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 
ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu.

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 
ietvaros, ir iekļauti pasākumi izaugsmi 
veicinošu reformu un ilgtspējīgu publisko 
investīciju projektu īstenošanai, izmantojot 
saskanīgu pasākumu kopumu.

Grozījums Nr. 74

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atveseļošanās un noturības 
instruments ir paredzēts, lai ar teritoriāli 
diversificētiem ieguldījumiem palīdzētu 
Savienībai pārvarēt Covid-19 pandēmijas 
izraisīto krīzi, tāpēc reģionālajām 
iestādēm, profesionālajām apvienībām un 
NVO ir būtiska nozīme konkrētu 
ieguldījumu vajadzību noteikšanā un 
izvērtēšanā atveseļošanas un noturības 
plānos. Komisija nāk klajā ar Partnerības 
rīcības kodeksu, tajā nosakot minimālos 
standartus kompetento vietējo un 
reģionālo iestāžu, profesionālo 
organizāciju un attiecīgu pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju iesaistīšanai 
saskaņā ar partnerības principu.

Grozījums Nr. 75

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām 
valstīm raksturīgajām problēmām un 
prioritātēm, jo īpaši tām, kas izriet no 
zaļās un digitālās pārkārtošanās vai ir tai 
relevantas. Atveseļošanas un noturības 
plāni ir arī saderīgi ar informāciju, ko 
dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 
kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/199921, 
teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, ko paredz Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds22, un partnerību nolīgumos un 
darbības programmās, ko paredz 
Savienības fondi.

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar konkrētām valstīm 
raksturīgajām relevantajām problēmām un 
prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā. Attiecībā uz eurozonas 
valstīm īpaša vērība tiek pievērsta 
relevantajiem Padomes apstiprinātajiem 
ieteikumiem eurozonai. Atveseļošanas un 
noturības plāni ir arī saderīgi ar 
informāciju, ko dalībvalstis iekļāvušas 
Eiropas pusgada kontekstā sagatavotajās 
valsts reformu programmās, nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos un to 
atjauninājumos saskaņā ar Regulu (ES) 
2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi. Atveseļošanas un 
noturības plānus izstrādā pēc pienācīgas 
apspriešanās ar reģionālajām un vietējām 
iestādēm un citām ieinteresētajām 
personām, tostarp sociālajiem partneriem 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
saskaņā ar Partnerības rīcības kodeksu.

__________________ __________________
21 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.

22 […] 22 […]

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija un dalībvalstis 
nodrošina, ka atveseļošanas un noturības 
plāni, kā arī jebkādas turpmākas saskaņā 
ar Mehānismu finansētas programmas 
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nodrošina ieguldījumu sieviešu un vīriešu 
vienlīdzības ievērošanā un veicināšanā 
saskaņā ar LESD 8. pantu. Novērtējumi 
liecina, ka ir svarīgi ņemt vērā dzimumu 
līdztiesības mērķus visās sagatavošanas 
un uzraudzības dimensijās un posmos.

Grozījums Nr. 77

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Atveseļošanas un noturības plāni 
veicina vienotā tirgus stiprināšanu.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalstij nepiemēro Eiropas 
pusgada uzraudzību un izvērtēšanu, 
pamatojoties uz Regulas (ES) 472/2013 
12. pantu, vai tai piemēro pārbaudes 
pasākumus saskaņā ar Padomes Regulu 
(EK) Nr. 332/2002, saistībā ar problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas ar minētajās 
regulās izklāstītajiem pasākumiem, 
attiecīgajai dalībvalstij piemēro šīs regulas 
noteikumus.

3. Ja dalībvalstij nepiemēro Eiropas 
pusgada uzraudzību un izvērtēšanu, 
pamatojoties uz Regulas (ES) 472/2013 
12. pantu, vai tai piemēro pārbaudes 
pasākumus saskaņā ar Padomes Regulu 
(EK) Nr. 332/2002, saistībā ar problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas ar minētajās 
regulās izklāstītajiem pasākumiem, 
attiecīgajai dalībvalstij piemēro šīs regulas 
noteikumus. Atveseļošanas un noturības 
plānos ietver arī efektīvus pasākumus 
daudzveidīga un nediferencēta atbalsta 
sniegšanai bezpeļņas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, bezpeļņas 
organizācijām, neatkarīgiem plašsaziņas 
līdzekļiem un pašvaldībām, reģioniem vai 
citām pašvaldību līmeņa iestādēm.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
14. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Jebkura dalībvalsts, kurai tiek 
piemērota procedūra saistībā ar 
tiesiskuma ievērošanu, saskaņā ar šo 
Mehānismu piešķirto finansiālo atbalstu 
saņem tikai tad, kad procedūra ir noslēgta 
un dalībvalsts ir veikusi korektīvus 
pasākumus saskaņā ar tiesiskuma 
mehānismu, kas paredzēts [Komisijas 
priekšlikumā regulai par Savienības 
budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu 
gadījumā saistībā ar tiesiskumu 
dalībvalstīs (COM/2018/324 final) 
(2018/0136 (COD)].
Ja atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanas laikā kāda dalībvalsts 
nopietni un atkārtoti apdraud tiesiskuma 
principu, Komisija ir pilnvarota tieši virzīt 
līdzekļu izmaksāšanu saskaņā ar 
Mehānismu.

Pamatojums

Tiesiskuma ievērošana, kas jau minēta jaunieviestā apsvērumā, būtu jāpieprasa arī atsevišķā 
pantā, jo tai vajadzētu būt priekšnoteikumam atbalsta saņemšanai no Mehānisma.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) skaidrojums par to, kā iecerēts 
risināt Eiropas pusgada kontekstā 
apzinātās konkrētajai valstij raksturīgās 
problēmas un prioritātes;

(a) pamatojums tam, kā tiks risinātas 
konkrētajai valstij raksturīgās problēmas 
un prioritātes, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, tostarp aplūkojot 
fiskālos aspektus, vai analītiskajā 
informācijā par attiecīgo dalībvalsti, ko 
Komisijas dienesti izstrādājuši Eiropas 
pusgada kontekstā, kā arī problēmas, kas 
saistītas ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 
6. pantu; attiecībā uz eurozonas valstīm 
īpaša vērība pievēršama attiecīgajiem 
Padomes apstiprinātajiem ieteikumiem 
eurozonai;
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Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pasākumi, kas uzskatāmi par 
saskaņotiem ar konkrētajai valstij 
adresētajiem ieteikumiem, un tiem 
piešķirama prioritāte;

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) ja Komisija, veicot padziļināto 
pārskatu, secinājusi, ka dalībvalstī pastāv 
nelīdzsvarotība vai pārmērīga 
nelīdzsvarotība, skaidrojums par to, kā 
tiks pildīts saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1176/2011 6. pantu sniegtais 
ieteikums;

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ac) skaidrojums par to, kā plāni 
veicinās vienotā tirgus stiprināšanu;

Grozījums Nr. 84

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci;

(b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, jo 
īpaši attiecībā uz MVU, un sekmē 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un konverģenci;

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) skaidrojums par to, kā plāns atbilst 
attiecīgajiem pēdējā Eiropas pusgada 
kontekstā pieņemtajiem dokumentiem vai 
Komisijas dienestu izstrādātajai 
analītiskajai informācijai par attiecīgo 
dalībvalsti;

Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) iecerētie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji un provizorisks laika grafiks, 
kā tiks īstenotas reformas ne ilgāk kā četru 
gadu periodā un realizētas investīcijas ne 
ilgāk kā septiņu gadu periodā;

(d) iecerētie skaidrie starpposma un 
galīgie mērķrādītāji, rādītāji to izmērīšanai 
un provizorisks laika grafiks, kā laikposmā 
līdz 2024. gada 31. decembrim tiks 
īstenotas izaugsmi veicinošās reformas un 
laikposmā līdz 2027. gada 
31. decembrim — realizētas investīcijas;

Grozījums Nr. 87

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) paredzamie investīciju projekti un 
attiecīgais investīciju periods;

(e) paredzamie ilgtspējīgu investīciju 
projekti un attiecīgais investīciju periods;
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informācija par to, kura valsts iestāde un 
finanšu starpnieki, kas nav valsts attīstību 
veicinošas bankas, ir atbildīgi par 
investīciju projektu īstenošanu;

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) attiecīgā gadījumā — informācija 
par pašreizēju vai plānotu valsts vai citu 
publisku avotu finansējumu;

Grozījums Nr. 89

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) attiecīgā gadījumā informācija par 
pašreizējo vai plānoto Savienības 
finansējumu;

(g) attiecīgā gadījumā informācija par 
pašreizējo vai plānoto Savienības 
finansējumu un tā koordināciju un 
papildināmību ar Mehānismu;

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) kārtība, kā attiecīgā dalībvalsts 
efektīvi īstenos atveseļošanas un noturības 
plānu, ieskaitot ierosinātos starpposma un 
galīgos mērķrādītājus un saistītos rādītājus;

(j) kārtība, kā attiecīgā dalībvalsts 
efektīvi īstenos atveseļošanas un noturības 
plānu, ieskaitot ierosinātos skaidros 
starpposma un galīgos mērķrādītājus un 
saistītos rādītājus;

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) Skaidrojums par dalībvalsts 
veiktajiem Savienības finanšu interešu 
aizsardzības pasākumiem, tostarp 
pasākumiem pārkāpumu un krāpšanas 
novēršanai, konstatēšanai, ziņošanai, 
koriģēšanai un izmeklēšanai, zaudēto, 
kļūdaini izmaksāto vai nepareizi 
izmantoto līdzekļu atgūšanai un attiecīgā 
gadījumā — piemērojamiem sodiem, 
pasākumiem, kas ļaus nodrošināt 
pienācīgu sadarbību ar Savienības 
krāpšanas apkarošanas iniciatīvām, 
noteikumiem un struktūrām, un par 
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai 
pārvaldītās Pārkāpumu pārvaldības 
sistēmas izmantošanu. Konstatēšanas un 
ziņošanas nolūkos dalībvalsts izmanto 
digitālo snieguma ziņošanas sistēmu un 
jebkādus citus attiecīgus IT rīkus, ko 
Komisija nodod dalībvalstu rīcībā.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) attiecīgā gadījumā — aizdevuma 
atbalsta pieprasījums un papildu 
starpposma mērķrādītāji, kas minēti 
12. panta 2. un 3. punktā, un to elementi; 
un

(k) attiecīgā gadījumā — aizdevuma 
atbalsta pieprasījums un skaidri papildu 
starpposma mērķrādītāji, kas minēti 
12. panta 2. un 3. punktā, un to elementi; 
un

Grozījums Nr. 93

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavo, pienācīgi un saskaņā ar 
partnerības principu iesaistot ieinteresētās 
personas, tostarp reģionālās un vietējās 
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pašvaldības (tostarp valstu un reģionu 
galvaspilsētas un/vai attiecīgās dalībvalsts 
10 lielākās pilsētas), pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, kā arī sociālos 
partnerus un ekonomikas nozares 
pārstāvjus.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atveseļošanas un 
noturības plānu novērtē ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti. Komisija var paust 
savus apsvērumus vai pieprasīt papildu 
informāciju. Attiecīgā dalībvalsts sniedz 
pieprasīto papildu informāciju un 
vajadzības gadījumā var pārskatīt savu 
plānu pirms tā oficiālās iesniegšanas.

1. Komisija atveseļošanas un 
noturības plānu novērtē ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti, tostarp konsultējoties 
ar vietējām un reģionālajām iestādēm un 
profesionālajām un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām.. Komisija var 
paust savus apsvērumus vai pieprasīt 
papildu informāciju, lai nodrošinātu, ka 
nepastāv risks, ka resursi varētu tikt 
pakļauti jebkāda veida krāpšanai, 
korupcijai vai citai nelikumīgai darbībai, 
kas apdraud Savienības finanšu intereses. 
Attiecīgā dalībvalsts sniedz pieprasīto 
papildu informāciju un vajadzības 
gadījumā var pārskatīt savu plānu pirms tā 
oficiālās iesniegšanas.

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Novērtējot atveseļošanas un 
noturības plānu un nosakot attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmo summu, Komisija 
ņem vērā analītisko informāciju par 
attiecīgo dalībvalsti, kas pieejama Eiropas 
pusgada kontekstā, attiecīgās dalībvalsts 
iesniegto pamatojumu un elementus, kas 
minēti 15. panta 3. punktā, un visu pārējo 
relevanto informāciju, jo īpaši to, kas 

2. Novērtējot atveseļošanas un 
noturības plānu un nosakot attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmo summu, Komisija 
ņem vērā analītisko informāciju par 
attiecīgo dalībvalsti, kas pieejama Eiropas 
pusgada kontekstā, tostarp pieejamo 
informāciju par korupcijas līmeni, 
attiecīgās dalībvalsts iesniegto pamatojumu 
un elementus, kas minēti 15. panta 
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atrodama attiecīgās dalībvalsts valsts 
reformu programmā un nacionālajā 
enerģētikas un klimata plānā, kā arī — ja 
tas ir relevanti — informāciju par tehnisko 
atbalstu, kas saņemts ar tehniskā atbalsta 
instrumenta starpniecību.

3. punktā, un visu pārējo relevanto 
informāciju, jo īpaši to, kas atrodama 
attiecīgās dalībvalsts valsts reformu 
programmā un nacionālajā enerģētikas un 
klimata plānā, kā arī — ja tas ir 
relevanti — informāciju par tehnisko 
atbalstu, kas saņemts ar tehniskā atbalsta 
instrumenta starpniecību.

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā vai 
citos relevantos dokumentos ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

(a) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā, 
tostarp ieteikumos attiecībā uz tiesiskumu 
un korupciju, vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija;

Grozījums Nr. 97

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) vai atveseļošanas un noturības 
plāns efektīvi nodrošina Savienības 
finanšu interešu aizsardzību, izmantojot 
krāpšanas apkarošanas pasākumus un 
vienkāršotas procedūras, ja iespējams, 
valstiskā un attiecīgā gadījumā reģionālā 
līmenī, ar krāpšanu nesaistītu pārkāpumu 
novēršanai;

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) vai ir gaidāms, ka plāns atbildīs 
pienācīgiem pārredzamības un 
grāmatvedības prakses standartiem.

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu četru mēnešu laikā no 
brīža, kad dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
atveseļošanas un noturības plānu. Ja 
Komisijas novērtējums par dalībvalsts 
iesniegto atveseļošanas un noturības plānu 
ir pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

1. Komisija ar deleģēto aktu pieņem 
lēmumu divu mēnešu laikā no brīža, kad 
dalībvalsts oficiāli iesniegusi atveseļošanas 
un noturības plānu. Lēmumu pieņem, 
pamatojoties uz atveseļošanas un 
noturības plāna izvērtējumu un saziņu ar 
attiecīgo dalībvalsti, tostarp arī 
iespējamiem labojumiem. Ja Komisijas 
novērtējums par dalībvalsts iesniegto 
atveseļošanas un noturības plānu ir 
pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

Grozījums Nr. 100

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ja atveseļošanas un noturības plāns 
nav apmierinoši atbilstīgs 16. panta 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem, 
attiecīgajai dalībvalstij finanšu iemaksu 
neiedala.

(c) ja atveseļošanas un noturības plāns 
nav apmierinoši atbilstīgs 16. panta 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem, 
attiecīgajai dalībvalstij finanšu iemaksu 
neiedala un piemēro šā panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) finanšu iemaksu, kas izmaksājama 
vairākos maksājumos, tiklīdz dalībvalsts ir 
apmierinoši izpildījusi visus starpposma 
un galīgos mērķrādītājus, kas noteikti 
attiecībā uz atveseļošanas un noturības 
plāna īstenošanu;

(a) finanšu iemaksu, kas izmaksājama 
vairākos maksājumos, tiklīdz dalībvalsts ir 
sasniegusi visus starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kas noteikti attiecībā uz 
atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanu;

Pamatojums

Starpposma un galīgie mērķrādītāji ir jāsasniedz, nevis “apmierinoši jāizpilda”.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo četru mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu.

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo četru mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu. Pēc Eiropas Parlamenta 
atbildīgo komiteju uzaicinājuma Komisija 
var ierasties uz šo komiteju sanāksmēm, 
lai paskaidrotu, kādēļ vērtējums ir 
negatīvs. Komisija nodrošina, lai visa 
attiecīgā informācija vienlaikus un ar 
vienādiem nosacījumiem būtu pieejama 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu četru mēnešu laikā 

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu četru mēnešu laikā 
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kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas. 
Grozīšanu noraida līdz brīdim, kamēr 
veikta pilnīga izmeklēšana, ja īstenošanu 
ir kavējis kāds no šādiem iemesliem: ar 
nepareizu pārvaldību saistīti pārkāpumi 
un krāpšana.

Grozījums Nr. 104

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti apstiprinātajā atveseļošanas un 
noturības plānā, attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu 
finanšu iemaksas un — attiecīgā 
gadījumā — aizdevuma daļas izmaksas 
pieprasījumu. Dalībvalstis šādus izmaksas 
pieprasījumus var iesniegt Komisijai reizi 
divos gados. Komisija divu mēnešu laikā 
pēc pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai 
ir apmierinoši izpildīti attiecīgie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji, kas 
izklāstīti 17. panta 1. punktā minētajā 
lēmumā. Novērtējuma vajadzībām ņem 
vērā 17. panta 6. punktā minēto 
operacionālo kārtību. Komisijai var 
palīdzēt eksperti.

Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti ar Komisijas deleģēto aktu 
apstiprinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā, attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu 
iemaksas un — attiecīgā gadījumā — 
aizdevuma daļas izmaksas pieprasījumu. 
Dalībvalstis šādus izmaksas pieprasījumus 
var iesniegt Komisijai reizi divos gados. 
Komisija divu mēnešu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai ir 
sasniegti attiecīgie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, kas izklāstīti 17. panta 
1. punktā minētajā lēmumā. Novērtējuma 
vajadzībām ņem vērā 17. panta 6. punktā 
minēto darbības režīmu. Ja ir ziņots par 
pārkāpumiem vai krāpšanu, vai 
tiesiskuma pārkāpumiem, Komisija 
izstrādā novērtējumu par to, kādā mērā ir 
ietekmēta mērķu sasniegšana. Komisijai 
var palīdzēt eksperti.

Pamatojums

Maksājumu apturēšanas pamatā ir jābūt Komisijas veiktam novērtējumam. Šī maksājumu 
apturēšana izriet no ziņojumiem par pārkāpumiem, krāpšanu un tiesiskuma neievērošanu. 
Minētie iemesli ir skaidri jānorāda kā pamats Komisijas novērtējuma izstrādei.
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Grozījums Nr. 105

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija, veicot 3. punktā minēto 
novērtējumu, ir konstatējusi, ka 17. panta 
1. punktā minētajā lēmumā noteiktie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji nav 
apmierinoši izpildīti, tā aptur visas finanšu 
iemaksas vai tās daļas izmaksu. Attiecīgā 
dalībvalsts var iesniegt savus apsvērumus 
viena mēneša laikā no Komisijas 
novērtējuma paziņošanas.

Ja Komisija, veicot 3. punktā minēto 
novērtējumu, ir konstatējusi, ka 17. panta 
1. punktā minētajā lēmumā noteiktie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji nav 
sasniegti, tā aptur visas finanšu iemaksas 
vai tās daļas izmaksu. Komisija var 
norādīt, kādi pasākumi ir jāīsteno, lai 
nodrošinātu galīgo un starpposma 
mērķrādītāju sasniegšanu. Attiecīgā 
dalībvalsts var iesniegt savus apsvērumus 
viena mēneša laikā no Komisijas 
novērtējuma paziņošanas.

Pamatojums

Komisijai tiek dota iespēja norādīt korektīvās darbības, ko dalībvalsts varētu veikt vai kas tai 
jāveic. Turklāt starpposma un galīgos mērķrādītājus nevar izpildīt — tie ir jāsasniedz.

Grozījums Nr. 106

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apturēšanu atceļ, ja dalībvalsts ir veikusi 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
apmierinošu 17. panta 1. punktā minēto 
starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildi.

Apturēšanu atceļ, ja dalībvalsts ir veikusi 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
apmierinošu 17. panta 1. punktā minēto 
starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildi, 
un garantējusi, ka līdzekļi, kas tiek iztērēti 
neapmierinoši, tiks atmaksāti.

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja attiecīgā dalībvalsts nav veikusi 6. Ja attiecīgā dalībvalsts nav veikusi 
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nepieciešamos pasākumus sešu mēnešu 
laikā no finansējuma apturēšanas, Komisija 
atceļ finanšu iemaksas summu saskaņā ar 
Finanšu regulas 14. panta 1. punktu pēc 
tam, kad tā attiecīgajai dalībvalstij ir devusi 
iespēju iesniegt savus apsvērumus divu 
mēnešu laikā no secinājumu paziņošanas.

nepieciešamos pasākumus sešu mēnešu 
laikā no finansējuma apturēšanas, 
Komisija, pēc tam, kad tā attiecīgajai 
dalībvalstij ir devusi iespēju iesniegt savus 
apsvērumus divu mēnešu laikā no 
secinājumu paziņošanas, attiecīgo finanšu 
iemaksas summu dara pieejamu 
reģionālajām un vietējām pašvaldībām un 
citām ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kas palīdz 
risināt atveseļošanas un noturības plānā 
norādītās problēmas.

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja astoņpadsmit mēnešu laikā no 
17. panta 1. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas dienas attiecīgajai dalībvalstij 
nav izdevies panākt reālu progresu 
attiecībā uz visiem būtiskajiem starpposma 
un galīgajiem mērķrādītājiem, finanšu 
iemaksas summu atceļ saskaņā ar 
Finanšu regulas 14. panta 1. punktu.

7. Ja astoņpadsmit mēnešu laikā no 
17. panta 1. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas dienas attiecīgajai dalībvalstij 
nav izdevies panākt reālu progresu 
attiecībā uz visiem būtiskajiem starpposma 
un galīgajiem mērķrādītājiem, finanšu 
iemaksas summu dara pieejamu 
reģionālajām un vietējām pašvaldībām un 
citām ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kas palīdz 
risināt atveseļošanas un noturības plānā 
norādītās problēmas.

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Savienības finanšu interešu aizsardzība

Dalībvalstis, kas saņem Mehānisma 
atbalstu, nodrošina Savienības finanšu 
interešu aizsardzību ar samērīgiem 
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pasākumiem, tostarp īstenojot pasākumus 
pārkāpumu un krāpšanas novēršanai, 
atklāšanai, paziņošanai, izmeklēšanai un 
koriģēšanai, atgūstot zaudētos, kļūdaini 
izmaksātos vai nepareizi izmantotos 
līdzekļus un attiecīgā gadījumā 
piemērojot administratīvus sodus; 
Mehānisma īstenošanā iesaistītajām 
publiskā sektora iestādēm, 
galasaņēmējiem, kā arī jebkādām 
iesaistītajām trešām personām, īstenojot 
savas pilnvaras, ir jāpiešķir Komisijai, 
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai, 
Eiropas Prokuratūrai un Eiropas 
Revīzijas palātai nepieciešamās tiesības 
un piekļuves iespējas.
1. Īstenojot Mehānismu, dalībvalstis, 
būdamas Mehānisma atbalsta saņēmējas 
vai līdzekļu aizņēmējas, veic visus 
nepieciešamos pasākumus, tostarp 
obligātu uzticamības pārbaudi attiecībā uz 
Mehānisma līdzekļu saņēmējiem, lai 
aizsargātu Savienības finanšu intereses 
un lai jo īpaši nodrošinātu, ka ikviens 
atveseļošanas un noturības plānā 
paredzēto reformu un investīciju projektu 
īstenošanas pasākums atbilst 
piemērojamajiem Savienības un valsts 
tiesību aktiem.
2. Regulas 13. panta 2. punktā 
minētajos nolīgumos un 19. panta 
1. punktā minētajos lēmumos paredz, ka 
dalībvalstīm ir pienākums:
a) regulāri pārbaudīt, vai sniegtais 
finansējums ir pareizi izmantots saskaņā 
ar visiem piemērojamajiem noteikumiem 
un vai visi atveseļošanas un noturības 
plānā paredzēto reformu un investīciju 
projektu īstenošanas pasākumi ir pareizi 
īstenoti saskaņā ar visiem 
piemērojamajiem noteikumiem, tostarp 
Savienības un valsts tiesību aktiem;
b) veikt atbilstīgus pasākumus krāpšanas, 
korupcijas un Finanšu regulas 61. panta 
2. un 3. punktā definēto interešu konfliktu 
nepieļaušanai, atklāšanai un novēršanai, 
un spert juridiskus soļus, lai atgūtu 
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nelikumīgi piesavinātus līdzekļus, tostarp 
saistībā ar jebkuriem atveseļošanas un 
noturības plānā paredzēto reformu un 
investīciju projektu īstenošanas 
pasākumiem;
c) maksājuma pieprasījumam pievienot 
šādus dokumentus: (i) pārvaldības 
deklarāciju, kurā apliecināts, ka līdzekļi ir 
izmantoti paredzētajā nolūkā, ka kopā ar 
maksājuma pieprasījumu iesniegtā 
informācija ir pilnīga, precīza un ticama 
un ka ieviestās kontroles sistēmas dod 
nepieciešamo garantiju, ka līdzekļi ir 
pārvaldīti saskaņā ar visiem 
piemērojamajiem noteikumiem, un 
ii) veikto revīziju un kontroļu 
kopsavilkumu, kurā cita starpā norādīti 
konstatētie trūkumi un veiktie koriģējošie 
pasākumi;
d) ar atveseļošanas un noturības plānā 
paredzēto reformu un investīciju projektu 
īstenošanas pasākumiem saistītās līdzekļu 
izmantošanas revīzijas un kontroles 
nolūkā vākt elektroniskā formātā un 
vienā datubāzē šādu kategoriju datus: 
(i) līdzekļu galasaņēmēja 
vārds/nosaukums; (ii) līgumslēdzēja un 
apakšuzņēmēja vārds/nosaukums, ja 
līdzekļu galasaņēmējs ir līgumslēdzēja 
iestāde saskaņā ar Savienības vai valsts 
noteikumiem par publisko iepirkumu; 
(iii) līdzekļu saņēmēja vai līgumslēdzēja 
faktiskā(-o) īpašnieka(-u) vārds(-i), 
uzvārds(-i) un dzimšanas datums, kā 
noteikts 3. panta 6. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2015. gada 
20. maija Direktīvā (ES) 2015/849 par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai vai teroristu finansēšanai; 
(iv) atveseļošanas un noturības plānā 
paredzēto reformu un investīciju projektu 
īstenošanas pasākumu saraksts un 
publiskā finansējuma kopsumma, norādot 
no Mehānisma un citiem Savienības 
fondiem izmaksāto līdzekļu summas;
e) uzlikt par pienākumu visiem 
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atveseļošanas un noturības plānā 
paredzēto reformu un investīciju projektu 
īstenošanas pasākumu vajadzībām 
izmaksāto līdzekļu galasaņēmējiem vai 
visām citām to īstenošanā iesaistītajām 
personām vai subjektiem skaidri pilnvarot 
Komisiju, OLAF, EPPO un Revīzijas 
palātu izmantot savas tiesības, kā 
paredzēts Finanšu regulas 129. panta 
1. punktā, un uzlikt tādus pašus 
pienākumus visiem izmaksāto līdzekļu 
galasaņēmējiem;
f) glabāt grāmatvedības uzskaiti saskaņā 
ar Regulas [FR] 132. pantu.
3. Šīs regulas 13. panta 2. punktā 
minētajos nolīgumos un 19. panta 
1. punktā minētajos lēmumos paredz arī 
Komisijas tiesības proporcionāli 
samazināt Mehānisma ietvaros sniegto 
atbalstu, atgūt visas Savienības budžetā 
atgriežamās summas vai pieprasīt 
aizdevuma pirmstermiņa atmaksu 
krāpšanas, korupcijas un interešu 
konflikta gadījumos, kas ietekmē 
Savienības finanšu intereses, vai 
gadījumos, kad netiek pildītas no 
minētajiem nolīgumiem un lēmumiem 
izrietošās saistības. Pieņemot lēmumu par 
atgūstamo summu, summas 
samazinājumu vai pirms termiņa 
atmaksājamo summu, Komisija ievēro 
proporcionalitātes principu un ņem vērā 
to, cik nopietna ir krāpšana, korupcija vai 
interešu konflikts, kas skar Savienības 
finanšu intereses, vai pienākumu 
neizpilde. Dalībvalstij tiek dota iespēja 
iesniegt savus apsvērumus, pirms tiek 
veikts samazinājums vai pieprasīta 
pirmstermiņa atmaksa.

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
19.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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19.b pants
Maksājumi galasaņēmējiem

1. Ir noteikts ierobežojums kopējai 
summai, ko saskaņā ar Mehānismu 
investīcijām saņem atbalstu no 
Mehānisma saņemoša ekonomikas 
dalībnieka faktiskais īpašnieks, ja šāds 
īpašnieks ir fiziska persona. Maksimālā 
summa ir 1 000 000 EUR uz vienu 
faktisko īpašnieku. Komisijai tiek ziņots, 
ja maksimālā summa ir pārsniegta. 
Komisija izvērtē katru gadījumu atsevišķi, 
nosakot, vai pienācīgi pamatotos 
gadījumos var atļaut izņēmumu. Komisija 
izstrādā skaidri definētus objektīvus 
kritērijus, kurus bez liekas kavēšanās 
publicē kā dalībvalstu iestādēm domātas 
pamatnostādnes.
2. Tiek izveidots atsevišķs datu 
repozitorijs, kurā iekļauj to saņēmēju 
datus, kuriem izņēmuma kārtā atļauts 
pārsniegt 1 000 000 EUR apmērā noteikto 
maksimālo summu. Komisija digitālajā 
snieguma ziņošanas sistēmā vāc 
informāciju par visiem maksājumiem, kas 
veikti par labu katram saņēmējam, tostarp 
faktiskajiem īpašniekiem, un aprēķina 
kopējo summu attiecībā uz katru faktisko 
īpašnieku.
3. Šajā nolūkā pielāgo attiecīgo 
snieguma ziņošanas sistēmu.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
19.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.b pants
Ārējā revīzija

1. Revīzijas palāta īsteno savas 
pilnvaras saskaņā ar šīs regulas 7. pantu, 
kā arī atbilstoši Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 287. panta 
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1. punktam.
2. Revīzijas palātu informē par 
Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 
60. panta 1. punktā minētajiem iekšējiem 
noteikumiem, tostarp par kredītrīkotāju 
iecelšanu, kā arī par tās 79. pantā minēto 
deleģēšanas aktu.
3. Revīzijas palāta pēc Komisijas, 
Padomes vai Parlamenta pieprasījuma 
var sniegt atzinumus par jautājumiem, 
kas saistīti ar Mehānismu.
4. Vienlaikus ar Regulas (ES, 
Euratom) 2018/1046 258. pantā minēto 
gada ziņojumu Revīzijas palāta iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
deklarāciju par pārskatu ticamību un 
Mehānismam pakārtoto darījumu 
likumību un pareizību, un tā tiek 
publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts reizi ceturksnī Eiropas 
pusgada procedūras ietvaros ziņo par to, 
kādi panākumi ir gūti atveseļošanas un 
noturības plānu, tostarp 17. panta 6. punktā 
minētās operacionālās kārtības īstenošanā. 
Tālab dalībvalstu ceturkšņa ziņojumus 
pienācīgi atspoguļo valstu reformu 
programmās, kuras izmanto kā 
instrumentu, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem.

Attiecīgā dalībvalsts reizi ceturksnī Eiropas 
pusgada procedūras ietvaros ziņo par to, 
kādi panākumi ir gūti atveseļošanas un 
noturības plānu, tostarp 17. panta 6. punktā 
minētās operacionālās kārtības īstenošanā. 
Tālab dalībvalstu ceturkšņa ziņojumus 
pienācīgi atspoguļo valstu reformu 
programmās, kuras izmanto kā 
instrumentu, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem. Lai būtu garantēta lielāka 
pārredzamība un pārskatatbildība, par 
atveseļošanas un noturības plāniem 
atbildīgie dalībvalstu pārstāvji, kā arī 
attiecīgās iestādes un ieinteresētās 
personas pēc Eiropas Parlamenta 
uzaicinājuma ierodas uz atbildīgo 
komiteju sanāksmēm, lai apspriestu 
pasākumus, kas izklāstīti šajā regulā un 
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ar to saskaņā ir īstenojami. Visu attiecīgo 
informāciju dalībvalstis jebkurā procesa 
posmā vienlaikus dara pieejamu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 
vai konfidenciālu informācija, kuras 
izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses.

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas deleģēto aktu 
saskaņā ar 17. pantu, kā arī saskaņā ar šīs 
regulas 20. pantu sagatavotos valstu 
ziņojumus.

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos, lai nodrošinātu 
informētību par attiecīgā atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanai paredzēto 
Savienības finansiālo atbalstu, tostarp 
īstenojot kopīgus komunikācijas 
pasākumus ar attiecīgajām valstu 
iestādēm.

2. Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos, lai ar 
uzskatāma Savienības apzīmējuma 
palīdzību nodrošinātu informētību par 
attiecīgā atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanai paredzēto Savienības finansiālo 
atbalstu, tostarp īstenojot kopīgus 
komunikācijas pasākumus ar valstu, 
reģionālajām un vietējām iestādēm un 
profesionālajām un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 
Komisija nodrošina, lai ar Mehānismu 
saistītie izdevumi būtu pamanāmi, skaidri 
norādot, ka atbalstu saņēmušajiem 
projektiem ir jābūt uzskatāmi 
raksturotiem ar apzīmējumu “ES 
atveseļošanas iniciatīva”.

Grozījums Nr. 115
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Regulas priekšlikums
21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija reizi pusgadā ziņo 
Eiropas Parlamentam par to, kādā mērā 
ir sasniegti atveseļošanas un noturības 
plānos noteiktie starpposma mērķrādītāji, 
un par to, kā attiecīgie plāni un 
pastāvošās Savienības programmas 
savstarpēji papildina cits citu. Pusgada 
ziņojumos iekļauj apgūtā Savienības 
budžeta sadalījumu pa dalībvalstīm un 
norāda, kādas darbības ir saņēmušas 
Savienības budžeta atbalstu, kā arī, 
izmantojot digitālo snieguma ziņošanas 
sistēmu, saņemtās kopējās summas 
attiecībā uz katru galasaņēmēju.

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) ievieš vienkāršas un skaidras 
procedūras nolūkā nepieļaut pārmērīgu 
administratīvo slogu iesaistītajām 
publiskā sektora iestādēm un 
galasaņēmējiem;

Grozījums Nr. 117

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Digitālā snieguma ziņošanas 
sistēma centralizēti apkopo informāciju, 
kas vajadzīga, lai identificētu 
galasaņēmējus un to faktiskos īpašniekus, 
kas saskaņā ar Mehānismu saņem 
finansiālo atbalstu Mehānisma satvarā 
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īstenotajām darbībām katrā dalībvalstī. 
Valsts iestāžu pienākums ir veikt pilnīgu 
uzticamības pārbaudi.

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada ziņojums Reizi pusgadā sniedzamais ziņojums

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija par šajā regulā paredzētā 
Mehānisma īstenošanu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada ziņojumu.

1. Komisija par šajā regulā paredzētā 
Mehānisma īstenošanu reizi pusgadā 
iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada ziņojumā iekļauj informāciju 
par progresu, kas panākts, dalībvalstīm 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus 
saskaņā ar Mehānismu.

2. Pusgada ziņojumā iekļauj 
informāciju par progresu, kas panākts, 
dalībvalstīm īstenojot atveseļošanas un 
noturības plānus saskaņā ar Mehānismu, 
un informāciju par jebkādām maksājumu 
norisēm.

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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3. Gada ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

3. Pusgada ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pilnīgs Mehānisma līdzekļu 
galasaņēmēju saraksts, kā arī ikvienas 
Mehānisma pilnībā vai daļēji finansētās 
darbības mērķis.

Pamatojums

Šāda saraksta publiskošana palīdzētu jebkurai attiecīgai iestādei vai struktūrai, piemēram, 
Eiropas Parlamentam, OLAF, Eiropas Revīzijas palātai vai EPPO, veikt vajadzīgās revīzijas 
un kontroles.

Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) sadaļa par katru dalībvalsti, kurā 
sniegta sīka informācija par to, kā īstenots 
pareizas finanšu pārvaldības princips 
saskaņā ar Finanšu regulas 61. pantu.

Grozījums Nr. 124

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Gada ziņojumu nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei kā daļu no 
integrētajiem finanšu pārskatatbildības 
ziņojumiem, un saskaņā ar šīs regulas 
7. pantu tas kā atsevišķa nodaļa Komisijas 
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budžeta izpildes apstiprinājuma ziņojumā 
ietilpst Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 
260.–262. pantā izklāstītajā ikgadējā 
procedūrā attiecībā uz budžeta izpildes 
apstiprinājuma sniegšanu Komisijai.

Grozījums Nr. 125

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir saskanīga, lietderīga un 
samērīga.

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), 
nediskriminējoši sniedzot sabiedrībai — 
tostarp arī ar plašsaziņas līdzekļu 
starpniecību — mērķorientētu informāciju, 
kas ir saskanīga, lietderīga un samērīga.

Grozījums Nr. 126

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu informētību par 
Eiropas Savienības atbalstu, kas sniegts 
ar Atveseļošanas un noturības 
mehānismu, dalībvalstīm ir pienākums ar 
sabiedrisko raidorganizāciju starpniecību 
informēt pilsoņus par Mehānisma 
finansētajiem projektiem. Ja ieguldījumi 
pārsniedz 0,1 % no dalībvalsts IKP, 
Savienības ieguldījums būtu jāuzsver, 
Komisijas pārstāvim klātesot 
pasniegšanas ceremonijā.

Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
26. pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komunikācijas pasākumos 
Komisijai būtu jāizmanto vietējie 
ieinteresēto personu tīkli, lai nodrošinātu, 
ka līdzekļi ātri sasniedz saņēmējus, kam 
tie ir vajadzīgi, un novērstu jebkādus 
šķēršļus informācijai par Mehānisma 
ietvaros pieejamajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 14. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
līdz 2028. gada 31. decembrim.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 14. pantā 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.
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.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
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Grozījums Nr. 129

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) vai ir pilnībā izpildīts šīs regulas 
15. panta 5. punktā noteiktais pienākums 
atbilstīgi partnerības principam 
atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanas procesā iesaistīt 
ieinteresētās personas.

Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.7.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.7.a Atveseļošanas un noturības plāns 
ir sagatavots, pienācīgi un saskaņā ar 
partnerības principu iesaistot ieinteresētās 
personas, tostarp reģionālās un vietējās 
pašvaldības (tostarp valstu un reģionu 
galvaspilsētas un/vai attiecīgās dalībvalsts 
10 lielākās pilsētas), pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, kā arī sociālos 
partnerus un ekonomikas nozares 
pārstāvjus. Lai novērtētu atbilstību šim 
kritērijam, Komisija ņem vērā šādus 
elementus:
- atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanas procesā dalībvalsts ir 
sākusi dialogu ar ieinteresētajām 
personām, un tikuši izveidoti organizēti 
mehānismi ieinteresēto personu viedokļu 
apkopošanai un analīzei; tikuši organizēti 
atbilstoši forumi ar ieinteresēto personu 
piedalīšanos, lai apmainītos viedokļiem 
par atveseļošanas un noturības plāniem;
- dalībvalsts ir izskatījusi, izvērtējusi 
un ņēmusi vērā ieinteresēto personu 
priekšlikumus.
Atzīme
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A – lielā mērā
B – zināmā mērā
C – nelielā mērā
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12.10.2020

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai un Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un 
noturības mehānismu
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Corina Crețu

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo 
tikai tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk 
pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju 
saistītās problēmas. Gan pašreizējā Covid-
19 pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka stabilas 
un noturīgas ekonomikas un finanšu 
sistēmas, kuru pamatā ir spēcīga 
ekonomiskā un sociālā struktūra, palīdz 
dalībvalstīm efektīvāk reaģēt uz 
satricinājumiem un ātrāk atgūties no tiem. 

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē un lika apzināties 
nepieciešamību pēc nekavējošas un 
koordinētas Savienības reakcijas, lai 
pārvarētu milzīgās ekonomiskās un 
sociālās sekas visās dalībvalstīs. Covid-19 
pandēmija ir vēl vairāk pastiprinājusi ar 
demogrāfisko situāciju saistītās problēmas. 
Šī pandēmija ir kas daudz lielāks nekā 
tikai veselības krīze; tās ekonomiskā un 
sociālā ietekme dažādās valstīs ir 
atšķirīga, kā rezultātā Savienībā var 
palielināties nabadzība un nevienlīdzība. 
Tādēļ, investējot atveseļošanas un 
noturības mehānismā (turpmāk — 
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Tas, kādas būs Covid-19 krīzes sekas 
vidējā termiņā un ilgtermiņā, būs kritiski 
atkarīgs no tā, cik strauji dalībvalstu 
ekonomika no krīzes atgūsies, un tas 
savukārt būs atkarīgs no tā, kādas ir 
dalībvalstu iespējas fiskāli manevrēt, lai 
veiktu pasākumus krīzes sociālās un 
ekonomiskās ietekmes mīkstināšanai, un 
no tā, cik noturīgas ir to ekonomikas. 
Tāpēc bez reformām un investīcijām, kuru 
uzdevums ir novērst ekonomikas 
strukturālās nepilnības un stiprināt to 
noturību, būs ļoti grūti tautsaimniecībām 
nostāties uz ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa 
un novērst aizvien plašāku plaisu 
veidošanos Savienībā.

“Mehānisms”), būtu jāvar novērst visā 
Savienībā veselības jomā pastāvošo 
nevienlīdzību, vienlaikus garantējot 
vienlīdzīgu aizsardzību, īpašu uzmanību 
pievēršot visneaizsargātākajiem 
sabiedrības locekļiem. Gan pašreizējā 
Covid-19 pandēmija, gan agrākās 
ekonomikas un finanšu krīzes ir likušas 
pārliecināties par to, ka tādu saprātīgu un 
noturīgu ekonomiku un finanšu sistēmu 
izveide, kuru pamatā ir spēcīgas 
ekonomiskās un sociālās struktūras, 
palīdz dalībvalstīm efektīvāk pārvarēt 
satricinājumus un reaģēt uz tiem, un ātrāk 
atgūties no tiem. Tas, kādas sekas Covid-
19 krīze vidējā termiņā un ilgtermiņā atstās 
uz vispārējo ekonomisko stāvokli un jo 
īpaši uz veselības nozari, būs lielā mērā 
atkarīgs no tā, cik strauji dalībvalstu 
ekonomika no krīzes atgūsies, un tas 
savukārt būs atkarīgs no tā, kādas ir 
dalībvalstu iespējas fiskāli manevrēt, lai 
veiktu pasākumus krīzes sociālās un 
ekonomiskās ietekmes mīkstināšanai, un 
no tā, cik noturīgas ir to ekonomikas. Tādēļ 
bez reformām un investīcijām, kuru 
uzdevums ir novērst ekonomikas 
strukturālās nepilnības un stiprināt to 
noturību, būs ļoti grūti tautsaimniecībām 
nostāties uz ilgtspējīgas un saliedētas 
atveseļošanas ceļa un novērst aizvien 
plašāku plaisu veidošanos Savienībā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Viena no Savienības prioritātēm ir 
īstenot reformas, kas palīdz vairot valstu 
ekonomiku noturību, stiprināt 
pielāgotiesspēju un atraisīt izaugsmes 
potenciālu. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
ekonomikas atveseļošanu ievirzīt ilgtspējas 
sliedēs un atbalstīt augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 

(5) Dažas no Savienības politikas 
prioritātēm, pateicoties kurām, var 
izvairīties no kļūdām, kas ir pieļautas, 
pārvarot pēdējo globālo ekonomikas, 
sociālo un finanšu krīzi, kuras rezultātā 
palielinājās ekonomiskās un sociālās 
atšķirības, ir tādu reformu īstenošana, kas 
palīdz sasniegt augstu iekšzemes 
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procesu. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams 
pēc pandēmijas krīzes, lai pavērtu ceļu 
ātrai atlabšanai.

ekonomikas noturības pakāpi, stiprināt 
pielāgošanās spējas un atraisīt izaugsmes 
potenciālu. Tādēļ minētās reformas ir ļoti 
svarīgas, lai ekonomikas atveseļošanu 
ievirzītu ilgtspējas sliedēs un atbalstītu 
augšupēju ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju. Tas ir vēl jo svarīgāk, 
lai pavērtu ceļu ātrai atlabšanai un vidēja 
termiņa un ilgtermiņa ekonomikas 
attīstībai.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Laba pārvaldība ir reformas 
sekmīgas pārzināšanas un 
administrēšanas priekšnoteikums. Valsts 
iestāžu un atšķirīgu ieinteresēto personu 
klāsta administratīvajai spējai ir galvenā 
nozīme šajā ziņā, kā arī budžeta 
noformēšanā un izpildē, pārskatu 
iesniegšanā un revīzijā, un finanšu 
dalībnieku pārbaudes un atbildības 
nodrošināšanā saskaņā ar finanšu 
noteikumiem, kas ir pieņemti, 
pamatojoties uz Līguma 322. pantu. Tādēļ 
publisko iestāžu un labuma guvēju 
veiktajai spēju veidošanai būtu jānotiek 
atbilstošā mērogā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tomēr šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. 
Investīcijas zaļajās un digitālajās 

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tomēr šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, kurām ir 
Eiropas pievienotā vērtība un ar kurām 
dalībvalstīs paātrina atveseļošanu, 
nepieļauj darbvietu zudumu apmērā, kas 
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tehnoloģijās, jaudās un procesos, kuru 
mērķis ir palīdzēt pārkārtoties uz tīru 
enerģiju, kāpināt energoefektivitāti 
mājokļu sektorā un citās svarīgās 
ekonomikas nozarēs, ir ļoti būtiskas 
ilgtspējīgai izaugsmei un darbvietu 
radīšanai. Tās arī vairos Savienības 
noturību un mazinās tās atkarību no 
citiem, pateicoties piegādes ķēžu 
diversificēšanai.

ir mērāms tūkstošos, un stiprina vidēja 
termiņa un ilgtermiņa izaugsmes 
potenciālu. Investīcijas zaļajās un 
digitālajās tehnoloģijās, jaudās un 
procesos, kuru mērķis ir palīdzēt 
pārkārtoties uz tīru, cenas ziņā pieejamu 
enerģiju, kas būtu iegūta no 
atjaunojamiem energoresursiem, kāpināt 
energoefektivitāti mājokļu sektorā un citās 
svarīgās ekonomikas nozarēs, kā arī tās 
ražīgumu, ir ļoti būtiskas no iekļaujošas, 
ilgtspējīgas izaugsmes sekmēšanas un 
sasniegšanas viedokļa un no augstvērtīgu 
darbvietu radīšanas sekmēšanas viedokļa, 
kā arī, lai vairotu konkurētspēju. 
Investīcijas papildus tam palīdzēs padarīt 
Savienību noturīgāku un mazāk atkarīgu, 
jo tās ļaus dažādot galvenās piegādes 
ķēdes un veicināt uz zināšanām balstīta 
ekonomika, pateicoties kam, tiks mazināta 
nevienlīdzība, kuru īpaši lika apzināties 
Covid-19 pandēmija, jo īpaši tiks novērsta 
digitālā plaisa reģionos, uz kuriem 
attiecas Līguma 174. pants. Lielākas 
investīcijas ir vajadzīgas digitalizācijā, 
digitālajā inovācijā un digitālajā 
savienojamībā, un, tās veicot, varētu 
nodrošināt taisnīgu pāreju uz digitālo 
ekonomiku, jo īpaši, domājot par 
sabiedrības visneaizsargātākajiem 
pārstāvjiem, piemēram, vecāka 
gadagājuma cilvēkiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Attiecībā uz investīcijām, kas tiek 
veiktas Mehānisma ietvaros, visos 
reģionos un pašvaldībās būtu jāstiprina 
partnerības princips un daudzlīmeņu 
pārvaldība. Daudzlīmeņu pārvaldība 
Eiropas pusgada procesā ir svarīga, jo 
Covid-19 pandēmija dalībvalsts teritorijas 
ir ietekmējusi dažādos veidos. Līdz ar to 
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no minētā Mehānisma darbības viedokļa, 
ir ļoti būtiski iesaistīt reģionālās un 
vietējās publiskās iestādes, kā arī 
ekonomiskos un sociālos partnerus un 
attiecīgās struktūras, kas pārstāv 
pilsonisko sabiedrību, piemēram, NVO. 
Izstrādājot un īstenojot savus 
atveseļošanas un noturības plānus, 
dalībvalstīm būtu jāapspriežas ar visiem 
partneriem un jānodrošina, ka līdzekļi 
ātri nonāk pie saņēmējiem, kam tie ir 
vajadzīgi. Turklāt, tā kā Covid-19 krīzes 
rezultātā ir nesamērīgi cietušas nozares, 
kurās pārsvarā strādā jaunieši vecumā 
līdz 25 gadiem un sievietes, un tā kā tajās 
pieaug bezdarba līmenis, ir jārisina viņu 
īpašā situācija. Tādēļ, lai novērstu 
pastāvošo dzimumu nevienlīdzību, visos 
atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanas un īstenošanas posmos 
prioritārā kārtā būtu jādomā par 
dzimumu līdztiesības veicināšanu. 
Uzmanība būtu jāpievērš gan 
pilsētteritorijām, kas ir uzskatāmas par 
zaļās un digitālās pārveides 
virzītājspēkiem, gan reģioniem, kas cieš 
no nelabvēlīgiem dabas vai 
demogrāfiskiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanai dalībvalstīs. Mehānismam 
vajadzētu būt visaptverošam, un tajā 
vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt stingru tiešu 
finansiālo atbalstu. Tādēļ ar šo regulu būtu 
jāizveido Atveseļošanas un noturības 
mehānisms (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanai, pateicoties kam, uzlabosies 
dalībvalstu ilgtspēja un konkurētspēja. 
Mehānismam vajadzētu būt visaptverošam, 
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Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

un tajā būtu jāizmanto arī pieredze, ko 
Komisija un dalībvalstis ir guvušas, 
īstenojot citus instrumentus un 
programmas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Būtu jāievēro horizontālie 
principi, kas ir izklāstīti Līguma 8., 10. un 
11. pantā un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, kā arī pienākumi, kas 
ir noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijā par bērna tiesībām un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām. Papildus tam Mehānisma mērķi 
attiecas uz ilgtspējīgu attīstību un to, ka 
Savienība veicina mērķi saglabāt, 
aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kā tas 
ir noteikts Līguma 191. panta 1. punktā, 
un uz saistībām, ko tā ir uzņēmusies 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, 
kā arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 

(11) Atspoguļojot Eiropas zaļo kursu 
kā Eiropas ilgtspējīgas izaugsmes 
stratēģiju līdztekus citiem tās attīstības 
mērķiem un iemiesojot Savienības 
apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, ar šo 
regulu izveidotais Mehānisms palīdzēs 
integrēt klimatrīcību un vides ilgtspēju 
plašākā rīcībpolitikā, kā arī sasniegt kopējo 
mērķi, kas paredz 30 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem izlietot, 
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atbalstot klimata mērķu sasniegšanu. atbalstot klimata mērķu sasniegšanu. 
Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jānodrošina konsekvence, saskaņotība un 
sinerģija ar ANO programmu 
2030. gadam. Lai investīcijas kvalificētu 
kā ilgtspējīgas, būtu jāpiemēro 
taksonomija, kura cita starpā ir noteikta 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 
2019/20881a, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) 2019/2088 
(2019. gada 27. novembris) par 
informācijas atklāšanu, kas saistīta ar 
ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē1b, 
ciktāl minētā taksonomijas attiecas uz 
vides ziņā ilgtspējīgu saimniecisko 
darbību.
__________________
1a OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.
1b OV L 317, 9.12.2019., 1. lpp.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Tāpat pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, kā saskaņā ar šo regulu iesniegtie 
nacionālie plāni ietekmēs ne tikai zaļās 
pārkārtošanās, bet arī digitālās pārveides 
sekmēšanu. Abiem šiem jautājumiem būs 
prioritāra nozīme mūsu ekonomikas 
atjaunošanā un modernizēšanā.

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
attiecīgās darbības tiks apzinātas 
Mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Papildus tam, ņemot vērā konkrētās 
dalībvalsts izaugsmes prioritātes, 
vienlaikus pienācīga uzmanība būtu 
jāpievērš arī tam, kā saskaņā ar šo regulu 
iesniegtie nacionālie plāni ietekmēs ne tikai 
zaļās pārkārtošanās, bet arī uz zināšanām 
balstītās digitālās pārveides sekmēšanu. 
Abiem šiem jautājumiem būs ļoti būtiska 
nozīme mūsu ekonomikas pārveidē un 
modernizēšanā.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai būtu iespējams veikt 
pasākumus, kuri Mehānismu sasaista ar 
pareizu ekonomikas pārvaldību, tādējādi 
nodrošinot vienādus īstenošanas 
nosacījumus, Padomei – pēc Komisijas 
priekšlikuma un izmantojot īstenošanas 
aktus – būtu jādod pilnvaras apturēt 
periodu, kurā jāpieņem lēmumi par 
atveseļošanas un noturības plānu 
priekšlikumiem, un apturēt saskaņā ar 
Mehānismu veiktos maksājumus, ja ir 
konstatēta ekonomikas pārvaldības 
procesa būtiska neizpilde relevantajos 
gadījumos, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 
XXX/XX (...) [KNR]. Padomei būtu 
jāpiešķir arī pilnvaras saistībā ar šiem 
pašiem relevantajiem gadījumiem šādu 
apturēšanu atcelt ar īstenošanas aktu pēc 
Komisijas priekšlikuma.

svītrots

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, kuras 
mērķis ir līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu pēckrīzes situācijā, veicināt 
nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai, 
pateicoties kurai, nodrošina visu 
dalībvalstu saskanīgāku attīstību. Tādēļ, 
to īstenojot, būtu jāpalīdz uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgošanās 
spēju, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un atbalstīt zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, kuras mērķis ir 
vēlākais līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
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potenciālu un palielinot galvenajās 
nozarēs veiktās investīcijas, sekmējot 
augstvērtīgu darbvietu izveidi un 
saglabāšanu, tostarp jauniešiem, kas ir 
jaunāki par 25 gadiem, un sievietēm, 
stiprinot sociālo tiesību ievērošanu, 
saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru, 
kā arī veicinot vidēja termiņa un 
ilgtermiņa ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi. Lai nodrošinātu, ka neviens 
netiek atstāts novārtā, īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš visneaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām. Ar Mehānisma 
palīdzību būtu jāpanāk dzimumu 
līdztiesība, kā tas ir noteikts Līguma 
8. pantā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, valsts reformu 
programmām, nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās 
plāniem un partnerību nolīgumiem un 
darbības programmām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Savienības fondiem. Lai 
pastiprinātu darbības, kas atbilst Eiropas 
zaļā kursa un Digitālās programmas 
prioritātēm, plānā būtu jāizklāsta arī 
pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos. Pasākumiem būtu jāļauj ātri 
sasniegt nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, valsts reformu 
programmām, valstu enerģētikas un 
klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās 
plāniem un partnerību nolīgumiem un 
darbības programmām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Savienības fondiem. Lai 
pastiprinātu darbības, kas atbilst Eiropas 
zaļā kursa un Digitālās programmas 
prioritātēm, plānā būtu jāizklāsta arī 
pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos. Pasākumiem būtu jāļauj ātri 
sasniegt nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
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devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
klimata, vides un digitālajām prioritātēm 
un sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas apsvērumiem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka finanšu iemaksa 
ir jēgpilna un samērīga ar dalībvalstu 
faktiskajām vajadzībām īstenot un pabeigt 
atveseļošanas un noturības plānā iekļautās 
reformas un investīcijas, ir lietderīgi 
noteikt maksimālo finanšu iemaksu, kas 
tām ir pieejama saskaņā ar Mehānismu, 
ciktāl runa ir par finansiālu atbalstu (t.i., 
neatmaksājamu finansiālu atbalstu). Šī 
maksimālā finanšu iemaksa būtu 
jāaprēķina, pamatojoties uz katras 
dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, apgriezto 
iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju un relatīvo bezdarba līmeni.

(19) Lai nodrošinātu, ka finanšu iemaksa 
ir jēgpilna un samērīga ar dalībvalstu 
faktiskajām vajadzībām īstenot un pabeigt 
atveseļošanas un noturības plānā iekļautās 
reformas un investīcijas, ir lietderīgi 
noteikt maksimālo finanšu iemaksu, kas 
tām ir pieejama Mehānisma ietvaros, 
ciktāl runa ir par finansiālu atbalstu (t.i., 
neatmaksājamu finansiālu atbalstu). Šī 
maksimālā finanšu iemaksa būtu 
jāaprēķina, pamatojoties uz katras 
dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, apgriezto 
iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju un relatīvo bezdarba līmeni, 
ņemot vērā tādu jauniešu īpatsvaru, kas 
nedz strādā, nedz mācās, nedz apgūst 
arodu (NEET), un tādu cilvēku 
procentuālo daļu, kas atrodas uz 
nabadzības sliekšņa.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs atveseļošanas un 
noturības plānu priekšlikumus, un jānosaka 
to satura elementi. Lai nodrošinātu 
procedūru raitu norisi, dalībvalstij 
atveseļošanas un noturības plāns būtu 
jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim kā 

(20) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs atveseļošanas un 
noturības plānu priekšlikumus, un jānosaka 
to satura elementi. Lai nodrošinātu 
procedūru raitu norisi, dalībvalstij 
atveseļošanas un noturības plāns būtu 
jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim kā 
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atsevišķs valsts reformu programmas 
pielikums. Lai nodrošinātu ātru īstenošanu, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iesniegt 
plāna projektu kopā ar nākamā gada 
budžeta projektu, t. i., iepriekšējā gada 
15. oktobrī.

atsevišķs valsts reformu programmas 
pielikums. Lai nodrošinātu ātru īstenošanu, 
dalībvalstīm plāna projekts kopā ar nākamā 
gada budžeta projektu būtu jāiesniedz — 
iepriekšējā gada 15. oktobrī. Dalībvalstu 
iesniegtajiem atveseļošanas un noturības 
plāniem būtu jābūt publiski pieejamiem.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību; tajā būtu jāiekļauj arī pasākumi, 
kas skar zaļo un digitālo pārkārtošanos; 
tajā būtu jāiekļauj arī skaidrojums par 
ierosinātā atveseļošanas un noturības plāna 
saderību ar valstij specifiskajām 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā. Visā procesa 
gaitā būtu jātiecas panākt un īstenot ciešu 
sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm.

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. Eiropas 
Parlamentam visos procesa posmos būtu 
jābūt pieejamai visai informācijai par 
Komisijas un dalībvalstu sarunām par 
atsevišķiem atveseļošanas un noturības 
plāniem. Atveseļošanas un noturības plānā 
būtu jāapzina nozares, kas atpaliek, visos 
sīkumos jāizstrādā tā īstenošanas 
pasākumu komplekss, tostarp mērķi un 
starpposma mērķi, un atveseļošanas un 
noturības plāna paredzamā ietekme uz 
izaugsmes potenciālu, augstvērtīgu 
darbvietu radīšanu, tostarp jauniešiem, kas 
ir jaunāki par 25 gadiem, un sievietēm, 
viņu sociālo tiesību stiprināšanu un 
ekonomiskās un sociālās noturības 
palielināšanu, lai labāk reaģētu uz 
dažādiem asimetrisku un simetrisku 
satricinājumu veidiem; tajā būtu jāiekļauj 
arī pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un pastiprina 
konkurētspēju; tajā būtu jāiekļauj arī 
skaidrojums par ierosinātā atveseļošanas 
un noturības plāna saderību ar valstij 
specifiskajām problēmām un prioritātēm, 
kas ir apzinātas Eiropas pusgada kontekstā. 
Visā procesa gaitā būtu jātiecas panākt un 
īstenot ciešu Komisijas sadarbību ar 
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dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas relevantajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas; 
vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros attiecīgo dalībvalstu sniegto 
pamatojumu un argumentus un iesaistīto 
ieinteresēto personu piekrišanu un 
novērtēs, vai dalībvalstu ierosinātais 
atveseļošanas un noturības plāns var 
palīdzēt efektīvi risināt problēmas, kas ir 
norādītas attiecīgajos, konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos vai citos 
attiecīgajos dokumentos, kurus Komisija 
pieņēma Eiropas pusgada ietvaros; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
palielina veselības aprūpes noturību un 
spēcina konkurētspēju, un palīdz risināt no 
tām izrietošās problēmas; vai ir gaidāms, 
ka plānam būs ilgstoša ietekme uz attiecīgo 
dalībvalsti; vai plāns var efektīvi palīdzēs 
stiprināt ilgtspējīgu un iekļaujošu 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, spēju 
ieinteresēt investorus, radīt augsti 
kvalificētas darbvietas ikvienam un 
nodrošināt ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti reformu un publisko un 
publisko un privāto investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, kas būtu saskanīgi, 
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mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem. efektīvi un atbilstīgi; un vai attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība var 
nodrošināt atveseļošanas un noturības 
plāna efektīvu īstenošanu, tostarp attiecībā 
uz ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Vienkāršošanas nolūkā finanšu 
iemaksas apmērs būtu jānosaka pēc 
vienkāršiem kritērijiem. Finanšu iemaksa 
būtu jānosaka, pamatojoties uz attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām.

(25) Vienkāršošanas nolūkā finanšu 
iemaksas apmērs būtu jānosaka pēc 
vienkāršiem kritērijiem, kuros dalībvalstu 
intereses būtu ņemtas vērā. Finanšu 
iemaksa būtu jānosaka, pamatojoties uz 
attiecīgās dalībvalsts ierosinātā 
atveseļošanas un noturības plāna 
aplēstajām kopējām izmaksām.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu, ka finansiālais 
atbalsts lielāks ir pirmajos gados pēc 
krīzes, un lai nodrošinātu saderību ar šim 
instrumentam pieejamo finansējumu, 
iedalīt līdzekļus dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējamam līdz 2024. gada 31. 
decembrim. Tālab juridiskās saistības par 
vismaz 60 % no neatmaksājamam 
atbalstam pieejamās summas būtu 
jāuzņemas līdz 2022. gada 31. decembrim. 
Juridiskās saistības par atlikušo summu 
būtu jāuzņemas līdz 2024. gada 31. 
decembrim.

(27) Lai nodrošinātu, ka finansiālais 
atbalsts lielāks ir pirmajos gados pēc 
krīzes, un nodrošinātu saderību ar šim 
instrumentam pieejamo finansējumu, 
iedalīt līdzekļus dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējamam līdz 2025. gada 
31. decembrim. Tādēļ juridiskās saistības 
par vismaz 60 % no neatmaksājamam 
atbalstam pieejamās summas būtu 
jāuzņemas līdz 2024. gada 31. decembrim. 
Juridiskās saistības par atlikušo summu 
būtu jāuzņemas līdz 2025. gada 
31. decembrim.

Grozījums Nr. 19
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Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos —, proti, ar to, ka 
plāna izmaksas ir lielākas par maksimālo 
finanšu iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 
tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem. Lai nodrošinātu, ka vairāk 
līdzekļu ir pieejams sākumā, dalībvalstīm 
vajadzētu aizdevumu pieprasīt ne vēlāk kā 
2024. gada 31. augustā. Pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jānosaka visu 
saskaņā ar šo regulu piešķirto aizdevumu 
kopējās summas limits. Turklāt katrai 
dalībvalstij piešķirtā aizdevuma 
maksimālais apjoms nedrīkstētu pārsniegt 
4,7 % no tās nacionālā kopienākuma. 
Izņēmuma gadījumos un atkarībā no 
pieejamajiem resursiem maksimālo limitu 
vajadzētu varēt paaugstināt. Tāpat pareizas 
finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, 
ka aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā 
no sasniegtajiem rezultātiem.

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar summu, kas ir vajadzīga, lai 
finansētu atveseļošanas un noturības plānā 
iekļautās papildu reformas un 
investīcijas, — jo īpaši attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos — un tādēļ ar to, ka 
plāna izmaksas ir lielākas par maksimālo 
finanšu iemaksu, kas ir (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 
tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem. Lai nodrošinātu, ka vairāk 
līdzekļu ir pieejams sākumā, dalībvalstīm 
vajadzētu aizdevumu pieprasīt ne vēlāk kā 
2025. gada 31. augustā. Pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jānosaka visu 
saskaņā ar šo regulu piešķirto aizdevumu 
kopējās summas limits. Turklāt katrai 
dalībvalstij piešķirtā aizdevuma 
maksimālais apjoms nedrīkstētu pārsniegt 
4,7 % no tās nacionālā kopienākuma. 
Izņēmuma gadījumos un atkarībā no 
pieejamajiem resursiem maksimālo limitu 
būtu jāvar paaugstināt. Tāpat pareizas 
finanšu pārvaldības nolūkā aizdevumu 
būtu jāvar izmaksāt pa daļām atkarībā no 
sasniegtajiem rezultātiem.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā 
būtu jāparedz īpaši noteikumi par budžeta 
saistībām, līdzekļu maksājumiem, 
apturēšanu, atcelšanu un atgūšanu. Lai 
nodrošinātu paredzamību, dalībvalstīm 

(32) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā 
būtu jāparedz īpaši noteikumi par budžeta 
saistībām, līdzekļu maksājumiem, 
apturēšanu, atcelšanu un atgūšanu. Lai 
nodrošinātu paredzamību, dalībvalstīm 
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vajadzētu būt iespējai maksājumu 
pieprasījumus iesniegt divreiz gadā. 
Maksājumus vajadzētu veikt pa daļām, un 
to pamatā vajadzētu būt pozitīvam 
Komisijas novērtējumam par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanu dalībvalstī. 
Ja dalībvalsts nav apmierinoši īstenojusi 
savu atveseļošanas un noturības plānu, 
vajadzētu būt iespējai apturēt un atcelt 
finanšu iemaksu. Būtu jāievieš atbilstošas 
ierunu procedūras, lai nodrošinātu, ka 
Komisijas lēmumā par izmaksāto summu 
apturēšanu, atcelšanu un atgūšanu tiek 
ņemtas vērā dalībvalstu tiesības iesniegt 
apsvērumus.

vajadzētu būt iespējai maksājumu 
pieprasījumus iesniegt divreiz gadā. 
Maksājumi būtu jāveic pa daļām, un to 
pamatā būtu jābūt pozitīvam Komisijas 
novērtējumam par atveseļošanas un 
noturības plānu īstenošanu dalībvalstī, 
priekšroku dodot pasākumiem, ar kuriem 
novērš nepilnības, nevis piemērojot 
sankcijas. Ja dalībvalsts nav apmierinoši 
īstenojusi savu atveseļošanas un noturības 
plānu, būtu jābūt iespējai apturēt un atcelt 
finanšu iemaksu. Būtu jāievieš atbilstošas 
ierunu procedūras, lai nodrošinātu, ka 
Komisijas lēmumā par izmaksāto summu 
apturēšanu, atcelšanu un atgūšanu tiek 
ņemtas vērā dalībvalstu tiesības iesniegt 
apsvērumus. Komisijai būtu jāpaziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
savu lēmumu apturēt vai atcelt attiecīgajai 
dalībvalstij paredzētās finanšu iemaksas. 
Īstenošanas efektīvas uzraudzības nolūkos 
dalībvalstīm būtu regulāri jāziņo par to, 
kādi panākumi ir gūti atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanā, kā tas ir 
paredzēts Eiropas pusgada procedūras 
ietvaros.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Pārredzamības labad Komisijas 
pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni 
būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei, un Komisijai būtu attiecīgā 
gadījumā jāveic komunikācijas darbības.

(34) Pārredzamības labad Komisijas 
pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni 
un pilnīga galējo labuma guvēju sarakstu 
paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei, 
un Komisijai būtu attiecīgā gadījumā jāveic 
komunikācijas darbības.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
40. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/201314, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2988/9515, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9616 un 
Padomes Regulu (ES) 2017/193917 
Savienības finanšu intereses jāaizsargā, 
piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp 
pārkāpumu un krāpšanas gadījumu 
novēršanu, konstatēšanu, labošanu un 
izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto 
vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu 
un — vajadzības gadījumā — 
administratīvus un finansiālus sodus. 
Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt 
izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un apskates 
uz vietas, lai noteiktu, vai ir notikusi 
krāpšana, korupcija vai jebkāda cita 
nelikumīga darbība, kas ietekmē 
Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar 
Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas 
Prokuratūra (EPPO) var veikt izmeklēšanu 
un ierosināt kriminālvajāšanu par krāpšanu 
un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas 
skar Savienības finanšu intereses, kā 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/137118. Saskaņā ar 
Finanšu regulu jebkurai personai vai 
subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, 
pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu 
interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, 
OLAF, EPPO un Eiropas Revīzijas palātai 
nepieciešamās tiesības un piekļuve un 
jānodrošina, ka Savienības līdzekļu 
apgūšanā iesaistītās trešās personas piešķir 
līdzvērtīgas tiesības Komisijai, OLAF, 
EPPO un Eiropas Revīzijas palātai.

(40) Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/201314, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2988/9515, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9616 un 
Padomes Regulu (ES) 2017/193917 
Savienības finanšu intereses jāaizsargā, 
piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp 
pārkāpumu un krāpšanas gadījumu 
nepieļaušanu, konstatēšanu, labošanu un 
izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto 
vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu 
un — vajadzības gadījumā — 
administratīvus un finansiālus sodus. 
Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt 
administratīvu izmeklēšanu, tostarp 
pārbaudes un apskates uz vietas, lai 
noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija 
vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas 
ietekmē Savienības finanšu intereses. 
Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas 
Prokuratūra (EPPO) var veikt izmeklēšanu 
un ierosināt kriminālvajāšanu par krāpšanu 
un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas 
skar Savienības finanšu intereses, kā 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/137118. Saskaņā ar 
Finanšu regulu jebkurai personai vai 
subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, 
ir pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu 
interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, 
OLAF, EPPO un Eiropas Revīzijas palātai 
nepieciešamās tiesības un piekļuve un 
jānodrošina, ka Savienības līdzekļu 
apgūšanā iesaistītās trešās personas piešķir 
līdzvērtīgas tiesības Komisijai, OLAF, 
EPPO un Eiropas Revīzijas palātai. 
Eiropas Parlamentam būtu jāveic ex-ante 
demokrātiskā kontrole un ex-post 
pārbaude par to, vai Mehānisma ietvaros 
izsniegtie līdzekļi tiek pareizi izmantoti, 
rada Savienības pievienoto vērtību un 
atbalsta dalībvalstu ekonomisko un 
sociālo noturību. Tādēļ dalībvalstis tiek 
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mudinātas ar dalībvalstu un Savienības 
līmenī izveidoto krāpšanas apkarošanas 
aģentūru, piemēram, OLAF un attiecīgā 
gadījumā EPPO, atbalstu pieņemt un 
piemērot efektīvus krāpšanas apkarošanas 
pasākumus, kā arī panākt tiesiskuma 
īstenošanu.

_________________ _________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 
11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 
un Padomes Regulu (Euratom) 
Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 
1. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 
11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 
un Padomes Regulu (Euratom) 
Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 
1. lpp.).

15 Padomes Regula (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) 
par Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 
1. lpp.).

15 Padomes Regula (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) 
par Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 
1. lpp.).

16 Padomes Regula (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) 
par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

16 Padomes Regula (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) 
par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

17 Padomes Regula (ES) 2017/1939 
(2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno 
ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras 
(EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 
1. lpp.).

17 Padomes Regula (ES) 2017/1939 
(2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno 
ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras 
(EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 
1. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. 
jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar 
Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 
29. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 
5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar 
Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 
29. lpp.).

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgads” (turpmāk “Eiropas 
pusgads”) ir process, kas izklāstīts 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/97 
(1997. gada 7. jūlijs) 2.-a pantā20.

3. “Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgads” (turpmāk “Eiropas 
pusgads”) ir process, kas izklāstīts 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/97 
(1997. gada 7. jūlijs) 2.-a pantā20. Šīs 
regulas piemērošanas nolūkā to 
papildina, iesaistot reģionus, pilsētas un 
pašvaldības.

_________________ _________________
20 Padomes Regula (EK) Nr. 1466/97 
(1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu 
(OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.).

20 Padomes Regula (EK) Nr. 1466/97 
(1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu 
(OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants 3. pants

Darbības joma Darbības joma

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veselību, konkurētspēju, noturību, 
produktivitāti, izglītību un prasmēm, 
pētniecību un inovāciju, pārdomātu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijām, kā arī 
finanšu sistēmu stabilitāti.

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
attiecas uz rīcībpolitikām, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veselību, tostarp aprūpi, konkurētspēju, 
noturību, koordinācijas spēju, krīzes 
reaģēšanas procedūrām, produktivitāti, 
izglītību un prasmēm, pētniecību un 
inovāciju, pārdomātu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, nodarbinātību un 
investīcijām, kā arī finanšu sistēmu 
stabilitāti.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
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4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, lai nodrošinātu 
saskaņotāku attīstību, uzlabojot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstinot krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi kopsolī ar sociālās nevienlīdzības 
izskaušanu un atbalstot zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, lai tā kļūtu konkurētspējīgāka 
un tās pamatā būtu zināšanas, veicinot 
nodarbinātības radīšanu un saglabāšanu 
laikā pēc Covid-19 krīzes, jo īpaši 
veselības aprūpes nozarē, un sekmēt 
vidēja un ilgtermiņa ilgtspējīgu izaugsmi.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Horizontālie principi

1. Dalībvalstis un Komisija, īstenojot 
Mehānismu, nodrošina pamattiesību 
ievērošanu un atbilstību Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartai.
Tā kā Hartā ir ietvertas visas tiesības, kas 
veido Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru, tiesības un brīvības, kas ir 
nostiprinātas Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijā, un citas tiesības un principi, 
kas izriet no Eiropas Savienības valstu 
kopējām konstitucionālajām tradīcijām 
un citiem starptautiskiem instrumentiem, 
ir jāveic atbilstīgi pasākumi, lai šo 
pamattiesību pārkāpumus novērstu, 
piemēram, nepieļautu diskrimināciju un 
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dzimumu nelīdztiesības novēršana.
2. Mehānisma mērķus īsteno saskaņā 
ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību, kā 
tas ir noteikts Līguma 11. pantā;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām summām var segt arī 
izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas katra instrumenta 
pārvaldībai un mērķu sasniegšanai, jo īpaši 
izdevumus par pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informēšanas un 
komunikācijas darbībām, tostarp 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas mērķiem, izdevumus 
saistībā ar IT tīkliem, kas vērsti uz 
informācijas apstrādi un apmaiņu, 
korporatīvajiem informācijas tehnoloģijas 
rīkiem, un visus pārējos tehniskās un 
administratīvās palīdzības izdevumus, kas 
Komisijai rodas katra instrumenta 
pārvaldības rezultātā. Izdevumi var būt arī 
citu atbalsta pasākumu izmaksas, 
piemēram, par kvalitātes kontroli un 
projektu uzraudzību uz vietas, kā arī 
izmaksas, kuras rodas, konsultācijām 
piesaistot līdzbiedrus un ekspertus, kas 
palīdz novērtēt un īstenot reformas un 
investīcijas.

2. No 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām summām var segt arī 
izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas darbībām, kuras ir 
nepieciešamas katra instrumenta 
pārvaldībai un tā mērķu sasniegšanai, 
informēšanas un komunikācijas darbībām, 
tostarp korporatīvai komunikācijai par 
Savienības politiskajām prioritātēm, un 
administratīvās palīdzības izdevumus, kas 
Komisijai, dalībvalstīm vai vadības 
iestādēm rodas katra instrumenta 
pārvaldības rezultātā. Tēriņi var segt arī 
citu atbalsta pasākumu izmaksas, 
piemēram, par kvalitātes kontroli un 
projektu uzraudzību uz vietas, kā arī 
izmaksas, kuras rodas par līdzbiedru 
veiktu konsultēšanu attiecībā uz reformu 
un investīciju novērtēšanu un īstenošanu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
6. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Resursi no dalīti pārvaldītām 

programmām
Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, 
kas tām iedalīti dalītas pārvaldības 
ietvaros, var pārnest uz Mehānismu. 
Saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 
1. punkta a) apakšpunktu Komisija 
minētos resursus apgūst tieši. Minētos 
resursus izmanto attiecīgās dalībvalsts 
labā.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Atveseļošanas un noturības mehānisma 
sniegtais atbalsts papildina atbalstu, ko 
sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
fondiem un programmām. Reformu un 
investīciju projekti var saņemt atbalstu no 
citām Savienības programmām un 
instrumentiem ar noteikumu, ka šāds 
atbalsts nesedz tās pašas izmaksas.

No Atveseļošanas un noturības mehānisma 
sniegtais atbalsts papildina atbalstu, ko 
sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
fondiem un programmām, tomēr 
pārklāšanās pieļaujama nav. Reformu un 
investīciju projekti var saņemt atbalstu no 
citām Savienības programmām un 
instrumentiem ar noteikumu, ka šāds 
atbalsts nesedz tās pašas izmaksas.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

pareizu ekonomikas pārvaldību
1. Ja ir konstatēta būtiska neatbilstība, 
kas saistīta ar kādu no tiem gadījumiem, 
kas uzskaitīti 15. panta 7. punktā Regulā, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par [...)] 
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[KNR], Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ar īstenošanas aktu pieņem 
lēmumu apturēt 17. panta 1. un 2. punktā 
minēto lēmumu pieņemšanas periodu vai 
apturēt maksājumus, ko veic saskaņā ar 
Atveseļošanas un noturības mehānismu.
Šā panta 1. punktā minēto lēmumu par 
maksājumu apturēšanu piemēro 
maksājumu pieteikumiem, kas iesniegti 
pēc dienas, kad pieņemts lēmums par 
maksājumu apturēšanu.
Šīs regulas 17. pantā minētā perioda 
apturēšanu piemēro no nākamās dienas 
pēc 1. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas.
Maksājumu apturēšanas gadījumā 
piemēro 15. panta 9. punktu Regulā, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par (...).
2. Ja iestājas kāds no gadījumiem, kas 
minēti 15. panta 11. punktā Regulā, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par [...], 
Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar 
īstenošanas aktu pieņem lēmumu atcelt 
iepriekšējā punktā minētā perioda vai 
maksājumu apturēšanu.
Attiecīgās procedūras vai maksājumus 
atsāk nākamajā dienā pēc apturēšanas 
atcelšanas.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni.

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju, relatīvo bezdarba līmeni 
un ņemot vērā tādu jauniešu īpatsvaru, 
kas nedz strādā, nedz mācās, nedz apgūst 



RR\1217780LV.docx 343/390 PE655.950v03-00

LV

arodu (NEET), un tādas cilvēku 
procentuālo daļu, kas atrodas uz 
nabadzības sliekšņa.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Periodam līdz 2022. gada 
31. decembrim Komisija iedalīšanai dara 
pieejamu 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto summu, proti, 334 950 000 000 
EUR. Katra dalībvalsts var iesniegt 
pieprasījumu, kas nepārsniedz tās 10. pantā 
minēto maksimālo finanšu iemaksu, lai 
īstenotu savus atveseļošanas un noturības 
plānus.

1. Periodam līdz 2024. gada 
31. decembrim Komisija iedalīšanai dara 
pieejamu 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto summu, proti, 334 950 000 000 
EUR. Katra dalībvalsts var iesniegt 
pieprasījumu, kas nepārsniedz tās 10. pantā 
minēto maksimālo finanšu iemaksu, lai 
īstenotu savus atveseļošanas un noturības 
plānus.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pārskatot šo regulu ar deleģētu 
aktu un balstoties uz dalībvalsts pamatotu 
pieprasījumu, papildu resursus var darīt 
pieejamus arī 2023. un 2024. gada 
budžeta saistībām.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz periodu, kas sākas pēc 
2022. gada 31. decembra un beidzas 
2024. gada 31. decembrī, Komisija var 
rīkot uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus atbilstīgi Eiropas pusgada 

svītrots
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grafikam, ar nosacījumu, ka finanšu 
resursi ir pieejami. Tālab tā publicē 
indikatīvu grafiku, kurā norādīti 
attiecīgajā periodā organizējamie 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, un 
pie katra uzaicinājuma norāda iedalīšanai 
pieejamo summu. Lai īstenotu savu 
atveseļošanas un noturības plānu, katra 
dalībvalsts var ierosināt saņemt ne vairāk 
kā maksimālo summu, kas atbilst tai 
iedalītajai daļai no iedalīšanai pieejamās 
summas, kā minēts I pielikumā.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2024. gada 31. decembrim pēc 
dalībvalsts pieprasījuma Komisija var 
attiecīgajai dalībvalstij piešķirt aizdevuma 
atbalstu tās atveseļošanas un noturības 
plānu īstenošanai.

1. Līdz 2025. gada 31. decembrim pēc 
dalībvalsts pieprasījuma Komisija var 
attiecīgajai dalībvalstij piešķirt aizdevuma 
atbalstu tās atveseļošanas un noturības 
plānu īstenošanai.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts aizdevumu var pieprasīt 
vai nu brīdī, kad tā iesniedz 15. pantā 
minēto atveseļošanas un noturības plānu, 
vai arī jebkurā citā brīdī līdz 2024. gada 
31. augustam. Ja aizdevuma pieprasījumu 
iesniedz citā brīdī, tam pievieno pārskatītu 
plānu ar papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem.

2. Dalībvalsts aizdevumu var pieprasīt 
vai nu brīdī, kad tā iesniedz 15. pantā 
minēto atveseļošanas un noturības plānu, 
vai arī jebkurā citā brīdī līdz 2025. gada 
31. augustam. Ja aizdevuma pieprasījumu 
iesniedz citā brīdī, tam pievieno pārskatītu 
plānu ar papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem.

Grozījums Nr. 37

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

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 
ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu.

1. Atbilstīgi 4. pantā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem un katra 
atsevišķā gada mērķi. Atveseļošanas un 
noturības plānos, kas atbilst šā instrumenta 
finansējuma kritērijiem, iekļauj 
pasākumus reformu un publisko un 
publisko un privāto investīciju projektu 
īstenošanai, izmantojot saskanīgu 
pasākumu kopumu, kurš satur katra 
atsevišķā gada mērķus un īstenošanas 
novērtēšanas kārtību.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās vai ir tai relevantas. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās vai ir tai relevantas, 
piemēram, investīcijas interneta 
savienojamībā, lai iedzīvotājiem, jo sevišķi 
visneaizsargātākajiem, vienam ar otru 
būtu sakari un lai Eiropas Savienības uz 
zināšanām balstīto ekonomiku padarītu 
ilgtspējīgāku. Turklāt pandēmijas 
rezultātā valstu veselības aprūpes 
pakalpojumi ir jāatbalsta, modernizējot 
veselības infrastruktūru un Savienībā 
uzlabojot veselības aprūpes sistēmu 
efektivitāti. Atveseļošanas un noturības 
plāni ir saderīgi arī ar informāciju, ko 
dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 
kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
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saskaņā ar Regulu (ES) 2018/199921, 
teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, kas ir jāīsteno Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda22 ietvaros, un 
partnerību nolīgumos un darbības 
programmās, ko paredz Savienības fondi.

_________________ _________________
21 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību.

21 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 
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.).

22 […] 22 […]

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atveseļošanās un noturības plāna 
sagatavošanā un īstenošanā saskaņā ar 
Deleģēto regulu (ES) Nr. 204/2014 
dalībvalstis iesaista ieinteresētās personas, 
jo īpaši reģionālā un vietējā līmeņa 
iestāžu pārstāvjus, ekonomiskos un 
sociālos partnerus, kā arī pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas. Ieinteresēto 
personu iesaiste ir būtiska, lai apzinātu un 
novērtētu attiecīgās dalībvalsts konkrētas 
vajadzības pēc investīcijām.

Grozījums Nr. 40
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Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts iesniegtais 
atveseļošanas un noturības plāns ir 
pielikums valsts reformu programmai, un 
to oficiāli iesniedz ne vēlāk kā līdz 
30. aprīlim. Plāna projektu dalībvalsts var 
iesniegt, sākot no iepriekšējā gada 
15. oktobra, kopā ar nākamā gada budžeta 
projektu.

2. Dalībvalsts iesniegtais 
atveseļošanas un noturības plāns ir 
uzskatāms par pielikumu valsts reformu 
programmai, un to oficiāli iesniedz ne 
vēlāk kā līdz 30. aprīlim. Plāna projektu 
dalībvalsts var iesniegt, sākot ar 
iepriekšējā gada 15. oktobri, klāt 
pievienojot nākamā gada budžeta projektu.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) skaidrojums par to, kā iecerēts 
risināt Eiropas pusgada kontekstā apzinātās 
konkrētajai valstij raksturīgās problēmas 
un prioritātes;

(a) skaidrojums par to, kā ir iecerēts 
risināt Eiropas pusgada kontekstā apzinātās 
konkrētajai valstij raksturīgās problēmas 
un prioritātes, ņemot vērā dalībvalstu 
attīstības mērķus;

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci;

(b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un/vai saglabāšanu, tostarp 
jauniešiem, kas ir jaunāki par 25 gadiem, 
un sievietēm, un attiecīgās dalībvalsts 
ekonomisko un sociālo noturību, mazina 
krīzes ekonomisko un sociālo ietekmi, 
uzlabo uzņēmējdarbības vidi un veicina 
lielāku ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci, tostarp to, kā šis 
plāns tiks piemērots tieši teritorijām ar 
ģeogrāfiskām īpatnībām, un to, kā šajā 
plānā ir paredzēts risināt attiecīgās 
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konkrētai valstij raksturīgās problēmas un 
prioritātes;

Grozījums Nr. 43Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdzēs risināt no tām 
izrietošās problēmas;

(c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumiem būtu jāsekmē uz zināšanām 
balstīto ekonomiku, zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdzēs risināt no tām 
izrietošās problēmas; šajā paskaidrojumā 
cita starpā iekļauj pasākumus, ko 
dalībvalstis veic, lai nodrošinātu, ka tiek 
sasniegti Savienības 2030. gada 
mērķrādītāji klimata un enerģētikas jomā, 
kā arī pasākumus, ko dalībvalstis veic, lai 
vēlākais līdz 2050. gadam sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku;

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) iecerētie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji un provizorisks laika grafiks, 
kā tiks īstenotas reformas ne ilgāk kā četru 
gadu periodā un realizētas investīcijas ne 
ilgāk kā septiņu gadu periodā;

(d) iecerētie starpposma mērķi, galīgie 
mērķi un rādītāji, pateicoties kuriem, 
minēto mērķu sasniegšanu var izmērīt, un 
provizorisks laika grafiks, kā tiks īstenotas 
reformas ne ilgāk kā četru gadu periodā un 
realizētas investīcijas ne ilgāk kā septiņu 
gadu periodā;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) skaidrojums par to, kā šajā plānā 
risina problēmas nodrošināt labu un 
efektīvu pārvaldību un novērst jaudu 
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nepietiekamību, tostarp atbilstīgā mērogā 
veidojot valsts iestāžu un labuma guvēju 
jaudu;

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) papildu pasākumi, kas varētu būt 
vajadzīgi;

(h) visi citi papildu pasākumi, kas 
varētu būt vajadzīgi, tostarp nevajadzīga 
administratīvā sloga samazināšana un 
publiskā un privātā sektora partnerību 
skaita palielināšana;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanas gaitā dalībvalstis var prasīt, 
lai Komisija organizē labas prakses 
apmaiņu, lai prasošās dalībvalstis varētu 
izmantot citu dalībvalstu gūto pieredzi. 
Dalībvalstis var arī prasīt tehnisko atbalstu 
no tehniskā atbalsta instrumenta saskaņā ar 
attiecīgo regulu.

4. Atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanas gaitā dalībvalstis var prasīt, 
lai Komisija organizē labas prakses 
apmaiņu un lai prasošās dalībvalstis varētu 
izmantot citu dalībvalstu gūto pieredzi, ar 
kuru iepazīstina citas Eiropas iestādes un 
struktūras. Papildus tam Komisija var 
nodrošināt dalībvalstīm lietotājiem 
draudzīgu labas prakses instrumentāriju. 
Dalībvalstis var arī prasīt tehnisko atbalstu 
no tehniskā atbalsta instrumenta saskaņā ar 
attiecīgo regulu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atveseļošanas un 
noturības plānu novērtē ciešā sadarbībā ar 

1. Komisija atveseļošanas un 
noturības plānu pēc apspriešanās ar 
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attiecīgo dalībvalsti. Komisija var paust 
savus apsvērumus vai pieprasīt papildu 
informāciju. Attiecīgā dalībvalsts sniedz 
pieprasīto papildu informāciju un 
vajadzības gadījumā var pārskatīt savu 
plānu pirms tā oficiālās iesniegšanas.

Eiropas Parlamentu novērtē ciešā 
sadarbībā ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija 
var paust savus apsvērumus vai pieprasīt 
papildu informāciju. Attiecīgā dalībvalsts 
sniedz pieprasīto papildu informāciju un 
vajadzības gadījumā var pārskatīt savu 
plānu pirms tā oficiālās iesniegšanas.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskanīgumu un to, kā tas sekmē zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, un šajā nolūkā ņem 
vērā šādus kritērijus:

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskanīgumu un to, kā tas sekmē uz 
zināšanām balstītu ekonomiku un digitālo 
pārkārtošanos, kā arī konkurētspējīgu 
ekonomiku, un šajā nolūkā ņem vērā šādus 
kritērijus: 

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē uz zināšanām balstītu 
ekonomiku un digitālo pārkārtošanos, lai 
attīstītu konkurētspējīgu ekonomiku, vai 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas;

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 

(d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
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dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

dalībvalsts konkurētspējīgas ekonomikas 
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu, 
augstvērtīgu darbvietu radīšanu un/vai 
saglabāšanu un tās ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
nolūkā visās dalībvalstīs nodrošināt 
saskanīgāku attīstību;

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēsto kopējo izmaksu 
summu ir pamatots un ticams, un samērīgs 
ar paredzamo ietekmi uz ekonomiku un 
nodarbinātību;

(e) vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēsto kopējo izmaksu 
summu ir pamatots un ticams un ir 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību, kā arī, vai 
maksājumu plāns atbilst finanšu regulai;

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi;

(f) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti efektīvi un saskanīgi 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, ar kuriem palīdz 
radīt darbvietas, panāk izaugsmi un 
nodrošina uz zināšanām balstītas 
sabiedrības attīstību;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) vai ir gaidāms, ka attiecīgo 
dalībvalstu ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz iecerēto 
grafiku, starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

(g) vai ir gaidāms, ka attiecīgo 
dalībvalstu ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz iecerēto 
grafiku, maksājumu plānu, starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem un saistītajiem 
rādītājiem.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu četru mēnešu laikā no 
brīža, kad dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
atveseļošanas un noturības plānu. Ja 
Komisijas novērtējums par dalībvalsts 
iesniegto atveseļošanas un noturības plānu 
ir pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

1. Pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu divu mēnešu laikā no 
brīža, kad dalībvalsts oficiāli ir iesniegusi 
atveseļošanas un noturības plānu. Ja 
Komisijas novērtējums par dalībvalsts 
iesniegto atveseļošanas un noturības plānu 
ir pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
ir jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) kārtību, kā Komisija nodrošina 
piekļuvi lēmumu pamatojošajiem 
relevantajiem datiem;

(f) kārtību, kā Komisija nodrošina 
piekļuvi lēmumu pamatojošajiem 
relevantajiem datiem, tostarp valsts, 
reģionālās un vietējās pārvaldības iestāžu 
datiem;

Grozījums Nr. 57
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Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apturēšanu atceļ, ja dalībvalsts ir veikusi 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
apmierinošu 17. panta 1. punktā minēto 
starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildi.

Apturēšanu atceļ, ja dalībvalsts ir veikusi 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
apmierinošu 17. panta 1. punktā minēto 
starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildi, 
un tiek nodrošināts, ka līdzekļi, kas ir 
iztērēti neapmierinoši, tiks atgūti.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
21. pants - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija Eiropas Parlamentam un 
Padomei un komunikācija par dalībvalstu 
atveseļošanas un noturības plāniem

Eiropas Parlamenta un Padomes 
iesaistīšanās un komunikācija par 
dalībvalstu atveseļošanas un noturības 
plāniem

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 
vai konfidenciālu informācija, kuras 
izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses.

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas ir 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 
vai konfidenciālu informāciju, kuras 
izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses. Šādu lūgumu plaši 
neinterpretē.

Grozījums Nr. 60

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

2. Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos, lai nodrošinātu 
informētību par attiecīgā atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanai paredzēto 
Savienības finansiālo atbalstu, tostarp 
īstenojot kopīgus komunikācijas 
pasākumus ar attiecīgajām valstu 
iestādēm.

2. Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos, lai nodrošinātu 
informētību par attiecīgā atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanai paredzēto 
Savienības finansiālo atbalstu, tostarp ar 
valsts, reģionālām un vietējām iestādēm 
un profesionālajām un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
īstenojot kopīgus komunikācijas 
pasākumus.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un attiecīgās dalībvalstis 
atbilstīgi saviem attiecīgajiem 
pienākumiem sekmē sinerģiju un 
nodrošina efektīvu koordināciju starp 
instrumentiem, kas izveidoti ar šo regulu, 
un citām Savienības programmām un 
instrumentiem un jo īpaši no Savienības 
fondiem finansētiem pasākumiem. Šajā 
nolūkā tās:

Komisija un attiecīgās dalībvalstis nolūkā 
nepieļaut pārklāšanos sekmē sinerģiju un 
nodrošina efektīvu koordināciju starp 
instrumentiem, kas ir izveidoti ar šo 
regulu, un citām Savienības programmām 
un instrumentiem un jo īpaši no Savienības 
fondiem finansētiem pasākumiem. Šajā 
nolūkā tās:

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai ar Mehānisma starpniecību 
nodrošinātu informētību par Savienības 
atbalstu, dalībvalstis saviem pilsoņiem 
dara zināmus attiecīgajā brīdī finansētos 
projektus;

Grozījums Nr. 63
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 3. punkts – 2.1. daļa - 1. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— šīs problēmas tiek uzskatītas par 
būtiskām, lai veicinātu attiecīgās 
dalībvalsts ekonomikas izaugsmes 
potenciālu;

— šīs problēmas tiek uzskatītas par 
būtiskām, lai veicinātu attiecīgās 
dalībvalsts ekonomikas izaugsmes 
potenciālu, piemēram, ilgtspējīgas 
izaugsmes potenciālu atbildīgas 
attīstīšanas ceļā;

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 3. punkts – 2.2. daļa - 1. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs ekonomikas vai 
sociālo nozaru digitālo pārveidi;

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs ekonomikas vai 
sociālo nozaru digitālo pārveidi un 
atvieglos plašāku piekļuvi digitālajām 
tehnoloģijām;

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 3. punkts – 2.4. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4 vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

2.4 vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu, tostarp darbvietu jauniešiem 
līdz 25 gadiem un sievietēm, radīšanu, 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju.
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SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS NOSTĀJA 
GROZĪJUMU VEIDĀ

Budžeta komitejai un Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un 
noturības mehānismu
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā: Sirpa Pietikäinen (referente)

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai Budžeta 
komitejai un Ekonomikas un monetārajai komitejai šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Līguma 2. un 8. pantā ir paredzēts, 
ka Savienība savās darbībās tiecas novērst 
nevienlīdzību un sekmēt līdztiesību starp 
vīriešiem un sievietēm. Tādēļ dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšana, tostarp 
dzimumu līdztiesības principa ievērošana 
budžeta plānošanā, būtu jāīsteno visās ES 
politikas jomās un noteikumos.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienības līmenī Eiropas (3) Savienības līmenī Eiropas 
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ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads (“Eiropas pusgads”), toskait 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi, ir 
satvars, kurā tiek noteiktas valstu reformu 
prioritātes un uzraudzīta to īstenošana. Šo 
reformu atbalstam dalībvalstis izstrādā 
savu valsts daudzgadu investīciju 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar gada valsts reformu 
programmām, jo tas ir līdzeklis, kā izklāstīt 
un koordinēt prioritāros investīciju 
projektus, kas saņems atbalstu no valsts 
un/vai Savienības finansējuma.

ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads (“Eiropas pusgads”), cita starpā 
arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir satvars, 
kurā tiek noteiktas valstu reformu 
prioritātes un uzraudzīta to īstenošana. Šo 
reformu atbalstam dalībvalstis izstrādā 
savu valsts daudzgadu investīciju 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar gada valsts reformu 
programmām, jo tas ir līdzeklis, kā izklāstīt 
un koordinēt prioritāros investīciju 
projektus, kas saņems atbalstu no valsts 
un/vai Savienības finansējuma.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk 
pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju 
saistītās problēmas. Gan pašreizējā Covid-
19 pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka stabilas 
un noturīgas ekonomikas un finanšu 
sistēmas, kuru pamatā ir spēcīga 
ekonomiskā un sociālā struktūra, palīdz 
dalībvalstīm efektīvāk reaģēt uz 
satricinājumiem un ātrāk atgūties no tiem. 
Tas, kādas būs Covid-19 krīzes sekas 
vidējā termiņā un ilgtermiņā, būs kritiski 
atkarīgs no tā, cik strauji dalībvalstu 
ekonomika no krīzes atgūsies, un tas 
savukārt būs atkarīgs no tā, kādas ir 
dalībvalstu iespējas fiskāli manevrēt, lai 
veiktu pasākumus krīzes sociālās un 
ekonomiskās ietekmes mīkstināšanai, un 
no tā, cik noturīgas ir to ekonomikas. 

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze nesamērīgi 
ietekmē sievietes un meitenes, jo pastāv 
nevienlīdzība, kas cita starpā palielina ar 
dzimumu saistītas vardarbības risku 
pārvietošanās ierobežojumu laikā un 
palielina darba tirgus pamešanu, kas 
saistīta ar lielāku slogu aprūpes 
uzdevumiem, lielāku to sieviešu īpatsvaru, 
kuras nodarbinātas nozarēs, kuras skar 
pārvietošanās ierobežojumi, neformālajā 
ekonomikā un nozarēs ar augstāku 
nestabilu stāvokli. Pašreizējā Covid-19 
pandēmija un iepriekšējā ekonomikas un 
finanšu krīze ir parādījusi, ka tāda 
spēcīgas labklājības sistēmas izveide, 
kuras pamatā ir sabiedriskie pakalpojumi 
un spēcīgas un noturīgas ekonomikas un 
finanšu sistēmas, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk un iekļaujošāk reaģēt uz 
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Tāpēc bez reformām un investīcijām, kuru 
uzdevums ir novērst ekonomikas 
strukturālās nepilnības un stiprināt to 
noturību, būs ļoti grūti tautsaimniecībām 
nostāties uz ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa 
un novērst aizvien plašāku plaisu 
veidošanos Savienībā.

satricinājumiem un ātrāk atgūties no tiem. 
Tas, kādas būs Covid-19 krīzes sekas 
vidējā termiņā un ilgtermiņā, būs kritiski 
atkarīgs no tā, cik strauji dalībvalstu 
ekonomika no krīzes atgūsies, un tas 
savukārt būs atkarīgs no tā, kādas ir 
dalībvalstu iespējas fiskāli manevrēt, lai 
veiktu pasākumus krīzes sociālās un 
ekonomiskās ietekmes mīkstināšanai, un 
no tā, cik noturīgas ir to ekonomikas. 
Tāpēc reformām un investīcijām, kuru 
uzdevums ir novērst nevienlīdzību un 
ekonomikas strukturālās nepilnības un 
stiprināt to noturību un iekļautību, būs 
būtiska nozīme, lai tautsaimniecības 
varētu nostāties uz ilgtspējīgas 
atveseļošanas ceļa un novērst aizvien 
plašāku sociālo plaisu veidošanos 
Savienībā, kā arī paātrināt progresu 
dzimumu līdztiesības sasniegšanā.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Covid-19 pandēmijas 
uzliesmojums arī parādīja nozīmīgo ar 
dzimumiem saistīto ietekmi uz 
sabiedrībām, atspoguļojot dažāda veida 
nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem. 
Tā kā lielākā daļa ES aprūpes 
pakalpojumu un citu būtisku 
pakalpojumu sniegšanā nodarbināto 
darbinieku ir sievietes, kļuva acīmredzams 
tas, ka sievietēm nākas izturēt ne tikai 
nesamērīgu krīzes slogu, bet arī 
horizontālas un vertikālas darba tirgus 
segregācijas pakāpi, ko saasināja bērnu 
un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes 
pakalpojumu un infrastruktūras trūkums. 
Turklāt ar dzimumu saistītas vardarbības 
pieaugums pārvietošanās ierobežojumu 
laikā visā ES ir uzrādījis satraucošu 
aizsardzības un atbalsta pasākumu 
trūkumu sievietēm, kuras ir cietušas no 
vardarbības vai kurām draud vardarbība 
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ģimenē. Šim instrumentam būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm atbalstīt un attīstīt iniciatīvas, 
kas vērstas uz sieviešu piekļuvi 
uzņēmējdarbībai, mikrofinansējumam un 
STEM, kā arī veicināt nodarbinātības 
iespējas, jo īpaši digitālās un zaļās 
ekonomikas prioritārajās nozarēs, 
nodrošinot nediskriminējošas 
nodarbinātības iniciatīvas. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš darba tirgus 
segregācijas novēršanai, īstenojot 
pasākumus, kuru mērķis ir novērst 
dzimumu nodarbinātības, darba samaksas 
un pensiju atšķirības. Dalībvalstīm 
programma būtu jāizmanto arī, lai 
ieviestu un stiprinātu iniciatīvas darba un 
privātās dzīves līdzsvara veicināšanai un 
uzlabošanai, īpašu uzmanību pievēršot 
aprūpes infrastruktūrai un 
pakalpojumiem. Krīzes seku likvidēšanā 
svarīga nozīme būs arī infrastruktūrai un 
pakalpojumiem, piemēram, patversmēm 
un atbalstam vardarbības upuriem.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Viena no Savienības prioritātēm ir 
īstenot reformas, kas palīdz vairot valstu 
ekonomiku noturību, stiprināt 
pielāgotiesspēju un atraisīt izaugsmes 
potenciālu. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
ekonomikas atveseļošanu ievirzīt ilgtspējas 
sliedēs un atbalstīt augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams 
pēc pandēmijas krīzes, lai pavērtu ceļu 
ātrai atlabšanai.

(5) Viena no Savienības prioritātēm ir 
īstenot reformas, kas palīdz vairot valstu 
ekonomiku noturību, stiprināt 
pielāgotiesspēju un atraisīt izaugsmes 
potenciālu. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
ekonomikas atveseļošanu ievirzīt ilgtspējas 
sliedēs un atbalstīt augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu. Reformas ir jāīsteno, īpašu 
uzmanību pievēršot neaizsargātām 
iedzīvotāju grupām un ievērojot dzimumu 
līdztiesību. Tas ir vēl jo vairāk 
nepieciešams pēc pandēmijas krīzes, lai 
pavērtu ceļu ātrai atlabšanai.



PE655.950v03-00 362/390 RR\1217780LV.docx

LV

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Covid-19 krīzes priekšplānā ir 
bijušas sievietes, kas veido lielāko daļu 
veselības aprūpes darbinieku visā ES, un 
neapmaksāta aprūpes darba un 
nodarbinātības pienākumu līdzsvarošana 
ir kļuvusi arvien sarežģītāka vientuļajiem 
vecākiem, no kuriem 85 % ir sievietes.  
Ieguldījumi stabilā aprūpes infrastruktūrā 
ir arī būtiski, lai nodrošinātu dzimumu 
līdztiesību un sieviešu ekonomisko 
iespēcinātību, veidotu noturīgu 
sabiedrību, cīnītos pret nestabiliem 
apstākļiem nozarē, kurā dominē sievietes, 
veicinātu darbvietu radīšanu, novērstu 
nabadzību un sociālo atstumtību un 
pozitīvi ietekmētu IKP, jo tas ļauj lielākam 
skaitam sieviešu piedalīties apmaksātā 
darbā.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tomēr šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. 
Investīcijas zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās, jaudās un procesos, kuru 
mērķis ir palīdzēt pārkārtoties uz tīru 
enerģiju, kāpināt energoefektivitāti 
mājokļu sektorā un citās svarīgās 
ekonomikas nozarēs, ir ļoti būtiskas 
ilgtspējīgai izaugsmei un darbvietu 
radīšanai. Tās arī vairos Savienības 
noturību un mazinās tās atkarību no citiem, 
pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai.

(6) Līdzšinējā pieredze liecina, ka 
krīzes laikā investīcijas bieži vien ir krasi 
samazinātas, tostarp sabiedrisko 
pakalpojumu jomā, kam bija ilgstoša 
negatīva ietekme uz sieviešu tiesībām, 
sieviešu ekonomisko iespēcinātību un 
sieviešu veselību, tostarp seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesībām. Tāpēc 
šajā konkrētajā situācijā ir būtiski atbalstīt 
investīcijas, lai paātrinātu atveseļošanu, 
stiprinātu ilgtermiņa ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciālu un aizsargātu aprūpes 
ekonomiku kā ekonomikas modeļa 
būtisku daļu. Investīcijas aprūpes 
pārkārtošanās procesā un zaļajās un 
digitālajās tehnoloģijās, jaudās un 
procesos, kuru mērķis ir palīdzēt 



RR\1217780LV.docx 363/390 PE655.950v03-00

LV

pārkārtoties uz tīru enerģiju, kāpināt 
energoefektivitāti mājokļu sektorā un citās 
svarīgās ekonomikas nozarēs, ir ļoti 
būtiskas iekļaujošai un ilgtspējīgai 
izaugsmei un darbvietu radīšanai. Tās arī 
vairos Savienības noturību un mazinās tās 
atkarību no citiem, pateicoties piegādes 
ķēžu diversificēšanai. Turklāt tā ir būtiska 
iespēja atvieglot pāreju uz noturīgu 
aprūpes ekonomiku un panākt dzimumu 
ziņā līdzsvarotu sabiedrību.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, 
kā arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu.

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, 
kā arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata un citu vides mērķu 
sasniegšanu atbilstīgi ES taksonomijai un 
principam par būtiska kaitējuma 
nenodarīšanu. Klimata pārmaiņas un 
vides degradācija nesamērīgi skar 
sievietes, taču sievietes nav pietiekami 
pārstāvētas ar klimata pārmaiņu 
mazināšanas rīcībpolitiku saistīto lēmumu 
pieņemšanā. Ir jānodrošina, ka sievietes 
un citas neaizsargātas grupas ir iekļautas 
visos lēmumu pieņemšanas līmeņos valsts 
un ES līmenī.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Domājot par Eiropas dzimumu 
līdztiesības stratēģiju 2020-2025 un 
interpretējot Savienības saistības īstenot 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, jo 
īpaši 5. mērķi, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs veicināt dzimumu 
līdztiesību, integrēt dzimumu līdztiesības 
aspektu un izskaust dzimumu 
diskrimināciju un nevienlīdzību.,

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Tāpat pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, kā saskaņā ar šo regulu iesniegtie 
nacionālie plāni ietekmēs ne tikai zaļās 
pārkārtošanās, bet arī digitālās pārveides 
sekmēšanu. Abiem šiem jautājumiem būs 
prioritāra nozīme mūsu ekonomikas 
atjaunošanā un modernizēšanā.

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Tāpat pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, kā saskaņā ar šo regulu iesniegtie 
nacionālie plāni ietekmēs ne tikai zaļās un 
aprūpes pārkārtošanās, bet arī digitālās 
pārveides sekmēšanu. Abiem šiem 
jautājumiem būs prioritāra nozīme mūsu 
ekonomikas atjaunošanā un 
modernizēšanā.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, kuras 

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, 
veicināt dzimumu līdztiesību un balstīt 
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mērķis ir līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu pēckrīzes situācijā, veicināt 
nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

zaļo un digitālo pārkārtošanos, kā arī 
pārkārtošanos uz noturīgas aprūpes 
ekonomiku, kuras mērķis ir līdz 
2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti un dzimumu ziņā 
līdzsvarotu sabiedrību, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu pēckrīzes situācijā, veicinot 
dzimumu ziņā līdztiesīgas nodarbinātības 
radīšanu un sekmējot ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, valsts reformu 
programmām, nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās 
plāniem un partnerību nolīgumiem un 
darbības programmām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Savienības fondiem. Lai 
pastiprinātu darbības, kas atbilst Eiropas 
zaļā kursa un Digitālās programmas 
prioritātēm, plānā būtu jāizklāsta arī 
pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos. Pasākumiem būtu jāļauj ātri 
sasniegt nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plāns ir 
saderīgs ar attiecīgajām konkrētai valstij 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
kas identificētas Eiropas pusgada 
kontekstā, valsts reformu programmām, 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, taisnīgas pārkārtošanās plāniem, 
dzimumu līdztiesības plāniem un 
partnerību nolīgumiem un darbības 
programmām, kas pieņemtas saskaņā ar 
Savienības fondiem. Lai pastiprinātu 
darbības, kas atbilst Eiropas dzimumu 
līdztiesības stratēģijai, Eiropas zaļā kursa 
un Digitālās programmas prioritātēm, plānā 
būtu jāizklāsta arī pasākumi, kas skar 
dzimumu līdztiesības veicināšanu zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, piemēram, jārisina 
digitālā dzimumšķirtne. Pasākumiem būtu 
jāļauj ātri sasniegt nacionālajos enerģētikas 
un klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
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prioritātēm līdztiesības, klimata un vides 
jomā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību; tajā būtu jāiekļauj arī pasākumi, 
kas skar zaļo un digitālo pārkārtošanos; 
tajā būtu jāiekļauj arī skaidrojums par 
ierosinātā atveseļošanas un noturības plāna 
saderību ar valstij specifiskajām 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā. Visā procesa 
gaitā būtu jātiecas panākt un īstenot ciešu 
sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm.

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, 
dzimumu ziņā līdztiesīgu darbvietu 
radīšanu, ekonomisko un sociālo noturību, 
kā arī dzimumu līdztiesību; tajā būtu 
jāiekļauj arī pasākumi, kas skar zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, kā arī 
pārkārtošanos uz noturīgu aprūpes 
ekonomiku; un jāveicina dzimumu 
līdztiesība; tajā būtu jāiekļauj arī 
skaidrojums par ierosinātā atveseļošanas 
un noturības plāna saderību ar valstij 
specifiskajām problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas Eiropas pusgada kontekstā. 
Visā procesa gaitā būtu jātiecas panākt un 
īstenot ciešu sadarbību starp Komisiju un 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
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ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas relevantajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas; 
vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

ar attiecīgo dalībvalsti, kā arī kopā ar 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām. Komisija 
pilnībā ievēros to, ka par procesu ir 
atbildīgas pašas valstis, tālab ņems vērā 
attiecīgās dalībvalsts sniegto pamatojumu 
un elementus un novērtēs, vai dalībvalsts 
ierosinātais atveseļošanas un noturības 
plāns palīdzēs efektīvi risināt problēmas, 
kas norādītas attiecīgajos konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos vai citos attiecīgos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
pieņēmusi Komisija; vai plānā ir iekļauti 
pasākumi, kas efektīvi sekmē zaļo, aprūpes 
un digitālo pārkārtošanos un palīdz risināt 
no tām izrietošās problēmas; vai plānā ir 
iekļauti pasākumi, kas efektīvi sekmē 
dzimumu līdztiesības veicināšanu un 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu, 
kā arī dzimumu diskriminācijas 
izskaušanu vai pievēršas ar to saistīto 
problēmu risināšanai; vai ir gaidāms, ka 
plānam būs ilgstoša ietekme uz attiecīgo 
dalībvalsti; vai atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautais dzimumu līdztiesības 
plāns efektīvi risina krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību, jo īpaši 
nodarbinātības un finansējuma 
pieejamības jomā, kā arī vai tas ietver 
pasākumus ar dzimumu saistītas 
vardarbības novēršanai un apkarošanai; 
vai plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, dzimumu 
ziņā līdztiesīgu darbvietu radīšanu, 
dzimumu līdztiesību un ekonomisko un 
sociālo noturību, mazināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
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atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros būtu 
regulāri jāziņo par to, kādi panākumi ir gūti 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā. Šie attiecīgo dalībvalstu 
sagatavotie ziņojumi būtu pienācīgi 
jāatspoguļo valstu reformu programmās, 
kuras būtu jāizmanto kā instruments, lai 
ziņotu par atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā gūtajiem panākumiem.

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros, 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
būtu regulāri jāziņo par to, kādi panākumi 
ir gūti atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā. Šie attiecīgo dalībvalstu 
sagatavotie ziņojumi būtu pienācīgi 
jāatspoguļo valstu reformu programmās, 
kuras būtu jāizmanto kā instruments, lai 
ziņotu par atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā gūtajiem panākumiem.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ar šo regulu 
izveidoto Atveseļošanas un noturības 
mehānismu ir nepieciešams izvērtēt, 
pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, 
piemērojot īpašas uzraudzības prasības, bet 
vienlaikus izvairoties no pārmērīga 
regulējuma un administratīvā sloga, jo 
īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj 
izmērāmi rādītāji, ko izmantot, izvērtējot 
instrumentu ietekmi praksē.

(36) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ar šo regulu 
izveidoto Atveseļošanas un noturības 
mehānismu ir nepieciešams izvērtēt, 
pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, 
piemērojot īpašas uzraudzības prasības, bet 
vienlaikus izvairoties no pārmērīga 
regulējuma un administratīvā sloga, jo 
īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj 
izmērāmi rādītāji, ko izmantot, izvērtējot 
instrumentu ietekmi praksē. Uzraudzības 
nolūkos vāktie dati tiek apkopoti, dalot tos 
pa dzimumiem.
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Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
gada ziņojumu. Ziņojumā būtu jāiekļauj 
informācija par progresu, ko dalībvalstis 
panākušas, īstenojot apstiprinātos 
atveseļošanas un noturības plānus; tajā 
būtu jāiekļauj arī informācija par to 
ieņēmumu apjomu, kas Mehānismam 
iepriekšējā gadā piešķirts saskaņā ar 
Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentu sadalījumā pa budžeta 
pozīcijām, un to, kā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta starpniecību 
iegūtās summas palīdzējušas sasniegt 
Mehānisma mērķus.

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
gada ziņojumu. Ziņojumā būtu jāiekļauj 
informācija par progresu, ko dalībvalstis 
panākušas, īstenojot apstiprinātos 
atveseļošanas un noturības plānus, kā arī 
par to ietekmi uz dzimumu līdztiesību; tajā 
būtu jāiekļauj arī informācija par to 
ieņēmumu apjomu, kas Mehānismam 
iepriekšējā gadā piešķirts saskaņā ar 
Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentu sadalījumā pa budžeta 
pozīcijām, un to, kā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta starpniecību 
iegūtās summas palīdzējušas sasniegt 
Mehānisma mērķus.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Būtu jāveic neatkarīgs izvērtējums, 
kurā apskata ar šo regulu izveidotā 
Mehānisma mērķu sasniegšanu, tā resursu 
izmantošanas efektivitāti un tā pievienoto 
vērtību. Vajadzības gadījumā 
izvērtējumam būtu jāpievieno priekšlikums 
par šīs regulas grozījumiem. Turklāt 
neatkarīgā ex post izvērtējumā būtu 
jāapskata arī instrumentu ilgtermiņa 
ietekme.

(38) Apspriežoties ar sieviešu 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
ekspertiem, kas budžeta plānošanā ievēro 
dzimumu līdztiesības principu, būtu jāveic 
dzimumu līdztiesības principu ietverošs 
neatkarīgs izvērtējums, kurā apskata ar šo 
regulu izveidotā Mehānisma mērķu 
sasniegšanu, tā resursu izmantošanas 
efektivitāti un tā pievienoto vērtību. 
Vajadzības gadījumā izvērtējumam būtu 
jāpievieno priekšlikums par šīs regulas 
grozījumiem. Turklāt neatkarīgā ex-post 
izvērtējumā būtu jānosaka arī instrumentu 
ilgtermiņa ietekme, tostarp uz dzimumu 
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līdztiesību.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veselību, konkurētspēju, noturību, 
produktivitāti, izglītību un prasmēm, 
pētniecību un inovāciju, pārdomātu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijām, kā arī 
finanšu sistēmu stabilitāti.

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
pārkārtošanos uz noturīgu aprūpes 
ekonomiku, veselību, konkurētspēju, 
noturību, produktivitāti, izglītību un 
prasmēm, dzimumu līdztiesību, pētniecību 
un inovāciju, pārdomātu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, nodarbinātību un 
investīcijām, kā arī finanšu sistēmu 
stabilitāti.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mazināt krīzes sociālo, ekonomisko un ar 
dzimumu saistīto ietekmi un atbalstīt zaļo 
un digitālo pārkārtošanos, kā arī sekmēt 
dzimumu līdztiesību, tādējādi veicinot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciāla atjaunošanu, veicinot 
nodarbinātības radīšanu laikā pēc Covid-19 
krīzes un sekmējot ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, kā arī dzimumu 
līdztiesību.



RR\1217780LV.docx 371/390 PE655.950v03-00

LV

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām 
valstīm raksturīgajām problēmām un 
prioritātēm, jo īpaši tām, kas izriet no zaļās 
un digitālās pārkārtošanās vai ir tai 
relevantas. Atveseļošanas un noturības 
plāni ir arī saderīgi ar informāciju, ko 
dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 
kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/199921, 
teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, ko paredz Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds22, un partnerību nolīgumos un 
darbības programmās, ko paredz 
Savienības fondi.

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar attiecīgajām Eiropas pusgada 
kontekstā konkrētām valstīm 
konstatētajām problēmām un prioritātēm, 
kas šajos plānos ir noteiktas par prioritāti, 
jo īpaši ar tām, kas izriet no zaļās un 
digitālās pārkārtošanās, kā arī no 
pārkārtošanās uz noturīgu aprūpes 
ekonomiku. Atveseļošanas un noturības 
plāni ir arī saderīgi ar informāciju, ko 
dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 
kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un citos vides mērķos, to 
atjauninājumos saskaņā ar Regulu (ES) 
2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi. Atveseļošanas un 
noturības plāni ir saderīgi arī ar valstu 
dzimumu līdztiesības stratēģijām.

__________________ __________________
21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.

22 […] 22 […]

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 

(b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts dzimumu 
ziņā līdztiesīgu izaugsmes potenciālu, 
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ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci;

darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstina krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmē 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, konverģenci un dzimumu 
līdztiesību;

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdzēs risināt no tām 
izrietošās problēmas;

(c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs taisnīgu zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un pārkārtošanos uz 
noturīgu aprūpes ekonomiku un palīdzēs 
risināt no tām izrietošās problēmas;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) valsts dzimumu līdztiesības plāns 
ekonomikas atveseļošanai saskaņā ar 
mērķiem, kas izklāstīti dzimumu 
līdztiesības stratēģijā, lai efektīvi novērstu 
krīzes negatīvo ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību, jo īpaši nodrošinot darbvietu 
radīšanu sievietēm, samazinot dzimumu 
darba samaksas atšķirības un nodrošinot 
kredītu pieejamību uzņēmējām sievietēm 
uzņēmējām, tostarp pasākumus, lai 
novērstu un apkarotu ar dzimumu saistītu 
vardarbību, vardarbību ģimenē un 
seksuālu uzmākšanos; valsts dzimumu 
līdztiesības plānu izstrādā un īsteno 
sadarbībā ar attiecīgajām valsts dzimumu 
līdztiesības struktūrām un apspriežoties ar 
sieviešu tiesību organizācijām un 
ekspertiem, kas budžeta plānošanā ņem 
vērā dzimumu līdztiesības principu; 
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Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) skaidrojums par to, kā plānā 
iekļautie pasākumi sekmēs dzimumu 
līdztiesības veicināšanu un dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanu, kā arī 
dzimumu diskriminācijas izskaušanu vai 
kā tas pievērsīsies ar dzimumu 
diskrimināciju saistīto problēmu 
risināšanai;

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) dzimumu ietekmējuma 
novērtējums, ko ņems vērā plānā 
iekļautajos pasākumos;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Novērtējot atveseļošanas un 
noturības plānu un nosakot attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmo summu, Komisija 
ņem vērā analītisko informāciju par 
attiecīgo dalībvalsti, kas pieejama Eiropas 
pusgada kontekstā, attiecīgās dalībvalsts 
iesniegto pamatojumu un elementus, kas 
minēti 15. panta 3. punktā, un visu pārējo 
relevanto informāciju, jo īpaši to, kas 
atrodama attiecīgās dalībvalsts valsts 
reformu programmā un nacionālajā 
enerģētikas un klimata plānā, kā arī — ja 
tas ir relevanti — informāciju par tehnisko 

2. Novērtējot atveseļošanas un 
noturības plānu un nosakot attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmo summu, Komisija 
ņem vērā analītisko informāciju par 
attiecīgo dalībvalsti, kas pieejama Eiropas 
pusgada kontekstā, attiecīgās dalībvalsts 
iesniegto pamatojumu un elementus, kas 
minēti 15. panta 3. punktā, un visu pārējo 
relevanto informāciju, jo īpaši to, kas 
atrodama attiecīgās dalībvalsts valsts 
reformu programmā un nacionālajā 
enerģētikas un klimata plānā, kā arī — ja 
tas ir relevanti — informāciju par tehnisko 
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atbalstu, kas saņemts ar tehniskā atbalsta 
instrumenta starpniecību.

atbalstu, kas saņemts ar tehniskā atbalsta 
instrumenta starpniecību. Komisija 
pieprasa arī plāna ietekmes uz dzimumu 
līdztiesību novērtējumu, ko veic neatkarīgi 
eksperti, vai arī pati veic šādu 
novērtējumu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskanīgumu un to, kā tas sekmē zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, un šajā nolūkā ņem 
vērā šādus kritērijus:

Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskanīgumu un to, kā tas sekmē zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, pārkārtošanos uz 
noturīgu aprūpes ekonomiku un dzimumu 
līdztiesības veicināšanu, un šajā nolūkā 
ņem vērā šādus kritērijus:

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un pārkārtošanos uz 
noturīgu aprūpes ekonomiku vai kas 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) vai atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautais dzimumu līdztiesības 
plāns efektīvi risina krīzes laikā radušos 
dzimumu līdztiesības jautājumus, 
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nodrošina dzimumu līdztiesību, jo īpaši 
nodarbinātības jomā, vienādu samaksu 
un finansējuma pieejamību, sekmē 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu 
un izskauž dzimumu diskrimināciju, kā 
arī vai tas ietver pasākumus ar dzimumu 
saistītas vardarbības, vardarbības ģimenē 
un seksuālas uzmākšanās novēršanai un 
apkarošanai;

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

(d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, dzimumu 
ziņā līdztiesīgu darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mazināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un uzlabot dzimumu līdztiesību;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Snieguma ziņošanas sistēma 
nodrošina, ka darbību īstenošanas un 
rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 
savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. 
Šim nolūkam Savienības līdzekļu 
saņēmējiem uzliek samērīgas ziņošanas 
prasības.

2. Snieguma ziņošanas sistēma 
nodrošina, ka darbību īstenošanas un 
rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati ir 
salīdzināmi, dalīti pa dzimumiem un tiek 
savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. 
Šim nolūkam Savienības līdzekļu 
saņēmējiem uzliek samērīgas ziņošanas 
prasības.
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Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada ziņojumā iekļauj informāciju 
par progresu, kas panākts, dalībvalstīm 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus 
saskaņā ar Mehānismu.

2. Gada ziņojumā iekļauj informāciju 
par progresu, kas panākts, dalībvalstīm 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus 
saskaņā ar Mehānismu, un informāciju 
par to ietekmi uz dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Četrus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai neatkarīgu izvērtējuma 
ziņojumu par tās īstenošanu, bet ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc 2027. gada beigām — 
neatkarīgu ex post izvērtējuma ziņojumu.

1. Četrus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai neatkarīgu izvērtējuma 
ziņojumu par tās īstenošanu, bet ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc 2027. gada beigām — 
neatkarīgu ex post izvērtējuma ziņojumu, 
kurā ņemts vērā dzimumu līdztiesības 
aspekts.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izvērtējuma ziņojumā jo īpaši 
novērtē, kādā mērā ir sasniegti mērķi, cik 
efektīvi ir izmantoti resursi un kāda ir 
Eiropas pievienotā vērtība. Tajā arī izskata 
jautājumu par to, vai visi mērķi un darbības 
joprojām ir relevanti.

2. Izvērtējuma ziņojumā jo īpaši 
novērtē, kādā mērā ir sasniegti mērķi, cik 
efektīvi ir izmantoti resursi, kāda ir Eiropas 
pievienotā vērtība un dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanas ietekme. Tajā arī 
izskata jautājumu par to, vai visi mērķi un 
darbības joprojām ir relevanti.
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Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj vispārēju ar šo regulu izveidoto 
instrumentu novērtējumu un informāciju 
par tās ilgtermiņa ietekmi.

4. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj vispārēju ar šo regulu izveidoto 
instrumentu novērtējumu un informāciju 
par tās ilgtermiņa ietekmi, tostarp arī uz 
dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu 
novērtē atveseļošanas un noturības plānu 
nozīmīgumu un saskanību un to, kā tie 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos, un 
šajā nolūkā tā ņem vērā šādus kritērijus:

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu 
novērtē atveseļošanas un noturības plānu 
nozīmīgumu un saskanību un to, kā tie 
sekmē zaļo, aprūpes un digitālo 
pārkārtošanos un dzimumu līdztiesības 
veicināšanu, un šajā nolūkā tā ņem vērā 
šādus kritērijus:

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo, aprūpes un digitālo 
pārkārtošanos un palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi veicina dzimumu līdztiesību un 
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dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas 
principu un dzimumu diskriminācijas 
izskaušanu vai no tās izrietošo problēmu 
risināšanu, jo īpaši pasākumi, ar kuriem 
risina jautājumu par vīriešu un sieviešu 
darba samaksas atšķirībām, adekvātu 
atvaļinājumu ģimenes apstākļu dēļ un 
elastīgu darba režīmu, nodrošina piekļuvi 
bērnu aprūpei un ilgtermiņa aprūpei, kā 
arī tās pieejamību cenas ziņā un palīdz 
palielināt sieviešu līdzdalību darba tirgū, 
tostarp nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un 
profesionālo izaugsmi;

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) vai atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautais dzimumu līdztiesības 
plāns atbilst dzimumu līdztiesības 
stratēģijā noteiktajiem mērķiem un 
efektīvi risina krīzes ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību, jo īpaši nodarbinātības un 
finansējuma pieejamības jomā, kā arī vai 
tas ietver pasākumus ar dzimumu saistītas 
vardarbības un novēršanai un seksuālās 
uzmākšanās apkarošanai;

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

(d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu, dzimumu līdztiesību un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;
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Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas.

2.2. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo, aprūpes un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas.

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. punkts – 1. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai
ir gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs transformāciju 
uz aprūpes ekonomiku;

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. punkts – 1. apakšpunkts – 3. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās un/vai 
digitālās pārkārtošanās;

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās, aprūpes 
un/vai digitālās pārkārtošanās;

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2a Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē dzimumu līdztiesības 
veicināšanu un dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu, kā arī dzimumu 
diskriminācijas izskaušanu vai pievēršas 
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ar to saistīto problēmu risināšanai.
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Piemērošanas joma
- gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs dzimumu 
līdztiesību un dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu; vai - gaidāms, ka 
paredzēto pasākumu īstenošana būtiski 
sekmēs dzimumu diskriminācijas 
izskaušanu;
vai
- gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no dzimumu 
nelīdztiesības un/vai diskriminācijas
un
- gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.
Reitings
A – lielā mērā
B – mēreni
C – nelielā mērā

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3a Atveseļošanas un noturības plānā 
iekļautais dzimumu līdztiesības plāns 
efektīvi risina krīzes ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību, jo īpaši nodarbinātības, 
vienāda atalgojuma un finansējuma 
pieejamības jomā, un tas ietver 
pasākumus ar dzimumu saistītas 
vardarbības un seksuālās uzmākšanās 
novēršanai un apkarošanai;
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
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Piemērošanas joma
- ir gaidāms, ka tāda dzimumu līdztiesības 
plāna īstenošana, kas izstrādāts, 
apspriežoties ar sieviešu pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, un kas 
iekļauts atveseļošanas un noturības plānā, 
būtiski palīdzēs novērst krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību
un
- gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautā dzimumu līdztiesības plāna 
īstenošana ievērojami veicinās darbvietu 
radīšanu sievietēm,
un
- gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautā dzimumu līdztiesības plāna 
īstenošana mazinās vīriešu un sieviešu 
darba samaksas atšķirības,
un
- gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautā dzimumu līdztiesības plāna 
īstenošana būtiski atvieglos kredītu 
pieejamību sievietēm uzņēmējām,
un
- gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautā dzimumu līdztiesības plāna 
īstenošana būtiski palīdzēs novērst un 
apkarot ar dzimumu saistītu vardarbību 
un seksuālu uzmākšanos.
Reitings
A – Atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz efektīvi novērst krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību.
B – Atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz daļēji novērst krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību.
C – Atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz novērst krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību.
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Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju.

2.4. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu, dzimumu līdztiesību un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju.

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. punkts - 1. apakšpunkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
izaugsmes potenciālu, stimulēt darbvietu 
radīšanu un mazināt krīzes negatīvo 
iedarbību, tai pašā laikā nepieļaujot šo 
pasākumu negatīvo ietekmi uz klimatu un 
vidi;

— Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
izaugsmes potenciālu, stimulēt darbvietu 
radīšanu un mazināt krīzes negatīvo 
iedarbību, tai pašā laikā veicinot dzimumu 
līdztiesību un zaļo pārkārtošanos;
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Temats: Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
Atveseļošanas un noturības mehānismu (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 
2020/0104(COD)) 

Godātie priekšsēdētāji!

Saistībā ar minēto procedūru Konstitucionālo jautājumu komiteja iesniedz atzinumu Jūsu 
vadītajām komitejām. Komiteja 2020. gada 24. septembra sanāksmē nolēma atzinumu nosūtīt 
vēstules veidā.

Konstitucionālo jautājumu komiteja šo jautājumu izskatīja 2020. gada 12. oktobra sanāksmē. 
Minētajā sanāksmē1 tā nolēma aicināt par jautājumu atbildīgās komitejas, proti, Budžeta 
komiteju un Ekonomikas un monetāro komiteju, rezolūcijas priekšlikumā iekļaut turpmāk 
minētos ierosinājumus.

Ar cieņu

Antonio Tajani

IEROSINĀJUMI

Savā 2017. gada 16. februāra rezolūcijā par Eiropas nākotni Parlaments uzsvēra 
nepieciešamību uzlabot Savienības spēju rīkoties un palielināt demokrātisko pārskatatbildību 
un Savienības lēmumu pieņemšanas pārredzamību, ņemot vērā, ka Savienības darbībai 
vispiemērotākā ir Kopienas metode. Parlaments pauda uzskatu, ka Padomes lēmumu 
pieņemšanas procedūrās attiecībā uz pašu resursiem un uz DFS būtu jāpāriet no vienprātības 
uz kvalificēta vairākuma balsošanu, un uzsvēra, ka DFS regulas pieņemšanai ir jāpiemēro 
parastā likumdošanas procedūra. Lai gan dažiem no šiem uzlabojumiem ir vajadzīga Līguma 
reforma, LESD 312. panta 2. punkts jau tagad dod iespēju DFS pieņemšanai Padomē izmantot 
kvalificēta vairākuma balsošanu.

Ievērojot šo nostāju, Konstitucionālo jautājumu komiteja atzinumā, ko tā sniedza Budžeta 
komitejai par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu, 
norādīja uz priekšrocībām, ko dotu pagaidu finansiālās spējas izveide, Komisijai ES vārdā 
aizņemoties līdzekļus tirgos atveseļošanas instrumenta (“Next Generation EU”) vajadzībām, 
un uz nepieciešamību 2021.–2027. gada DFS periodā ieviest jaunus patiesus pašu resursus, lai 
nodrošinātu pasākumu kopuma atmaksas plāna ticamību un ilgtspēju, vienlaikus uzstājot, ka 
attiecībā uz jauno mehānismu ir vajadzīgs nodrošināt atbilstošu parlamenta koplēmuma 
procedūru un pārskatatbildību, kā arī pēc iespējas lielāku pārredzamību. Tas attiecas arī uz 

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Antonio Tajani (priekšsēdētājs un atzinuma sagatavotājs), Gabriele Bischoff 
(priekšsēdētāja vietniece), Charles Goerens (priekšsēdētāja vietnieks), Giuliano Pisapia (priekšsēdētāja 
vietnieks), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (Jacek Saryusz-
Wolski vietā), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, 
Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia 
in 't Veld (Guy Verhofstadt vietā), Miapetra Kumpula-Natri (Pedro Silva Pereira vietā), Paulo Rangel, Antonio 
Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze un 
Rainer Wieland. 
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lēmumiem par prioritāšu noteikšanu un līdzekļu izmaksāšanu visiem instrumentiem, ko 
finansē no ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem programmas “Next Generation EU” satvarā. 

Tā kā ierosinātais Atveseļošanas un noturības mehānisms ir viens no galvenajiem “Next 
Generation EU” atveseļošanas pasākumu pīlāriem, šim instrumentam būtu jāietver turpmāk 
izklāstītie noteikumi, lai nodrošinātu demokrātisko kontroli un pārskatatbildību, pienācīgi 
ievērojot iestāžu līdzsvara principu: 

- skaidru Eiropas prioritāšu un ar regulā noteiktajām prioritātēm saistīto izdevumu 
mērķrādītāju noteikšana, kā arī koncentrēšanās uz projektiem, ar ko tiek veicināta 
Savienības integrācija;

- deleģēto, nevis īstenošanas aktu izmantošana atveseļošanas un noturības plānu 
pieņemšanai;

- mehānisma īstenošanas pārskatīšana, kas ir obligāta, savlaicīga un pienācīgi strukturēta; 

- daudzlīmeņu apspriešanās ar ieinteresētajām personām, reģionālo un vietējo iestāžu 
pārstāvjiem, sociālekonomiskajiem partneriem, kā arī pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un citām attiecīgām ieinteresētajām personām saskaņā ar partnerības 
principu, arī atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanā, lieki nekavējot šo procesu;

- regulāra un savlaicīga ziņojumu un informācijas sniegšana vienlaikus un ar vienādiem 
nosacījumiem Eiropas Parlamentam un Padomei gan rakstveidā, gan Komisijas un 
dalībvalstu pārstāvjiem piedaloties Eiropas Parlamenta kompetento komiteju 
sanāksmēs; 

- atbilstošu instrumentu — piemēram, publiski pieejama rezultātu pārskata — izveide 
nolūkā uzraudzīt un novērtēt īstenošanu un Eiropas Parlamenta iesaisti iespējamu 
ekspertu, kas palīdz Komisijai, iecelšanā;     

- Eiropas Parlamenta piekļuve vienotai datubāzei, kas satur detalizētu informāciju 
elektroniskā formātā par visiem mehānisma līdzekļu galasaņēmējiem;

-   piekļuve finansējumam ir atkarīga no LES 2. pantā nostiprināto vērtību ievērošanas 
saskaņā ar noteikumiem, kas šajā saistībā tiks definēti attiecībā uz visu ES budžetu;

- Eiropas Parlamenta īstenota budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra attiecībā uz 
izdevumiem šā instrumenta satvarā, skaidri nošķirot mehānisma izdevumus no 
vispārējās Komisijas budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras.      

Turklāt Konstitucionālo jautājumu komiteja vēlētos norādīt, ka instrumenta “Next Generation 
EU” saistībā varētu turpināties šķeļošas diskusijas par t. s. morālā kaitējuma risku starp neto 
maksātājām un neto saņēmējām valstīm, ja netiks ieviesti jauni pašu resursi, ar ko tiktu 
finansēta šā bezprecedenta atveseļošanas pasākumu kopuma atmaksāšana ES budžetā. Tas 
kaitētu vienotībai, solidaritātei un kohēzijai, kas ir mūsu Savienības pamatā. Tāpēc komiteja 
atkārtoti aicina ieviest jaunu pašu resursu grozu, ievērojot juridiski saistošus termiņus, ar kuru 
būtu jāsedz vismaz tās izmaksas, kas saistītas ar instrumenta “Next Generation EU” 
atveseļošanas pasākumu kopumu (pamatsumma un procenti), tādējādi nodrošinot pasākumu 
kopuma atmaksas plāna ticamību un ilgtspēju. Šajā nolūkā ir svarīgi iestāžu nolīgumā par 
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budžeta jautājumiem iekļaut saistošu grafiku minētā jauno pašu resursu groza ieviešanai 
2021.–2027. gada DFS periodā. Ar šo nolīgumu arī būtu jātiecas pastiprināt Eiropas 
Parlamenta lomu attiecībā uz Līguma noteikumu piemērošanas noteikumiem, uz kuriem 
balstās atveseļošanas pasākumu kopums.

Visbeidzot, ņemot vērā atveseļošanas instrumenta bezprecedenta raksturu — tas ir vēsturiski 
nozīmīgs solis, kas sakritis ar Šūmana deklarācijas 70. gadadienu 1950. gada 9. maijā, — un 
tā nozīmi Savienības turpmākajā integrācijā, Konstitucionālo jautājumu komiteja uzskata, ka 
konference par Eiropas nākotni ir piemērots brīdis, lai cita starpā apspriestu demokrātiskās un 
konstitucionālās problēmas, kas saistītas ar atveseļošanas instrumenta institucionālo struktūru 
un, vispārīgāk, lēmumu pieņemšanas procedūrām DFS un pašu resursu jomā, ņemot vērā 
Eiropas Parlamenta pašreizējo ierobežoto lomu šajās procedūrās.
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