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ĪSS PAMATOJUMS

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

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

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

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

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

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 

1 Parlamenta 2019. gada 10. oktobra rezolūcija par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu 
resursiem: laiks attaisnot iedzīvotāju cerības (2019/2833(RSP)).
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daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

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

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

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir ne tikai mazināt 
klimatiskās pārkārtošanās negatīvo 
ietekmi un to kompensēt, bet arī radīt un 
pastiprināt turpmāko labvēlīgo ietekmi, 
atbalstot vissmagāk skartās teritorijas, kā 
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tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

arī to iedzīvotājus un jo īpaši attiecīgos 
darba ņēmējus, un palīdzot panākt 
taisnīgu pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam. 
Saskaņā ar TPF konkrēto mērķi TPF 
atbalstītajām darbībām būtu tieši jāveicina 
pārkārtošanās ietekmes sekmēšana un 
stimulēšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju, pārprofilēšanu 
un modernizāciju un mazinot negatīvo 
ietekmi uz nodarbinātību un dzīves līmeni. 
Tas atspoguļots TPF konkrētajā mērķī, kas 
ir noteikts tajā pašā līmenī un norādīts kopā 
ar politikas mērķiem Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [4.] pantā. Atbalsts būtu jāsniedz arī 
teritorijām, kur pēc ieguves darbību 
pakāpeniskas izbeigšanas notiek svarīgas 
strukturālas pārmaiņas.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 

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

klimata pasākumos. Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kuras vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 
25 % apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Līdzekļi, kas brīvprātīgā 
kārtā pārvietoti no ERAF un ESF+, var vēl 
vairāk palīdzēt sasniegt šo mērķi un 
sekmēt zaļo pārkārtošanos, vienlaikus 
dodot pilnvērtīgu ieguldījumu jaunās 
kvalitatīvās darbvietās, iekļaujošā un 
ilgtspējīgā izaugsmē un reģionālajā 
attīstībā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

uzlabojot veselību un labklājību ar vidi 
saistītu risku un ietekmes kontekstā. 
Finansētajiem projektiem būtu jāveicina 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, ieviešot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Atbalstam vajadzētu 
būt pieejamam arī netiešām nozarēm un 
darbvietām, kas ir atkarīgas no fosilā 
kurināmā vērtības ķēdēm un 
rūpnieciskiem procesiem ar augstu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāti, 
piemēram, lai pārkvalificētu darba 
ņēmējus. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī 
darbībām, kas veicina inovāciju un 
pētniecību progresīvu un ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, kā arī digitalizācijas un 
savienojamības jomā, ar nosacījumu, ka 
šādi pasākumi palīdz mazināt negatīvās 
sekas, ko rada pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, un 
šādu ekonomiku veicina.

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

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku ”, COM (2018) 773 final.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 

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

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

_________________ _________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 

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

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

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību un saskaņotību 
saskaņā ar mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, dalībvalstīm 
ciešā sadarbībā ar vietējām un 
reģionālajām iestādēm un sociālajiem 
partneriem vajadzētu plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
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papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
noteikto darbību veidam.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
21.a pantu TPF resursus var brīvprātīgā 
kārtā palielināt ar papildu finansējumu no 
ERAF un ESF+, ja šāda papildināmība ir 
pamatota un nekaitē to mērķu 
sasniegšanai, kuriem piešķirti ERAF un 
ESF+ līdzekļi. Varētu sagatavot arī 
atsevišķu TPF programmu, ja šādu rīcību 
pamato objektīvi apstākļi.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 

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

tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstis ciešā sadarbībā ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu sagatavos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālos plānus, kuros 
sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs. Turklāt taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem būtu jāatbilst 
attiecīgajām teritoriālajām stratēģijām, 
kas minētas Regulas (ES) .../... [jaunā 
KNR] [23.] pantā, tostarp pārdomātas 
specializācijas stratēģijām (S3), 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāram, lai veidotu un īstenotu TPF, kas 
ietver vietējo, reģionālo, valsts un 
Savienības centienu stratēģisku 
koordināciju reģionālās ekonomikas 
dažādošanai, vienlaikus nodrošinot 
taisnīgu un godīgu pārkārtošanos.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai ekoloģiskā pārkārtošanās būtu 
sekmīga, visām dalībvalstīm būtu 
jāatbalsta Savienības mērķis līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti. 
Dalībvalstīm, kas nav apņēmušās īstenot 
minēto mērķi, būtu jānodrošina tikai 
daļēja piekļuve to valsts piešķīrumam no 
TPF. Šādā gadījumā priekšroka būtu 
jādod tiem dalībvalstu reģioniem, kuri ir 
apņēmušās īstenot minēto mērķi.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka 
vissmagāk skartās teritorijas, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, palielinātu 
nodarbinātību un novērstu vides 
degradāciju, jo īpaši attiecībā uz tādu 
objektu pārveidošanu vai slēgšanu, kuri 
saistīti ar fosilā kurināmā ražošanu vai 
citām darbībām ar augstu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāti. Minētajām 
teritorijām būtu jābūt precīzi noteiktām, un 
tās var būt daļa no lielākām vienībām, 
piemēram, NUTS 3. līmeņa reģioniem, vai 
tādām atbilst. Plānos būtu sīki jāizklāsta 
minēto teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
Plānos būtu sīki jāizklāsta sinerģija un 
papildināmība ar citām Savienības 
programmām un Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma pīlāriem, un attiecīgā 
gadījumā Modernizācijas fondu, lai 
risinātu apzinātās attīstības 
vajadzības. TPF finansiāls atbalsts būtu 
jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst 
pārkārtošanās plāniem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
vajadzības gadījumā atbalsta ERAF, 
ESF+, Kohēzijas fonds vai attiecīgi TPF). 
Komisijai pēc dalībvalstu pieprasījuma 
būtu tām jānodrošina tehniska palīdzība, 
ja tām nav nepieciešamās administratīvās 
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spējas vai ja tās saskaras ar grūtībām 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu 
izstrādāšanā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu 
shēmu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt pieejamo 

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

sadalījumu pa gadiem katrai dalībvalstij 
saskaņā ar I pielikumu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

līdz 2027. gadam, ir 25 000 000 000 EUR 
2018. gada cenās. TPF finanšu 
piešķīrumu var papildus palielināt ar 
dalībvalstu brīvprātīgām iemaksām un 
citiem resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu, veidojot ārējos piešķirtos 
ieņēmumus papildus Finanšu regulas 
21. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
norādītajiem gadījumiem.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 35

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

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

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
3.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Resursi no Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo summu uzskata par citiem resursiem, 
kas minēti 3. panta 2. punktā, un tā ir 
ārējie piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) 2018/10461a 
21. panta 5. punktu. 
Papildus 3. pantā noteiktajiem kopējiem 
resursiem šos resursus budžeta saistībām 
atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” 2021.–
2024. gadam dara pieejamus šādi:
– 2021. gads: 7 495 797 242 EUR; 
– 2022. gads: 7 496 636 094 EUR; 
– 2023. gads: 7 496 371 621 EUR; 
– 2024. gads: 7 495 899 220 EUR.
____________________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES, Euratom) 2018/1046 
(2018. gada 18. jūlijs) par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, ar kuru groza 
Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).
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Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
3.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
3.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētās 
summas gada sadalījumu pa dalībvalstīm 
iekļauj 3. panta 3. punktā minētajā 
Komisijas lēmumā saskaņā ar I pielikumā 
izklāstīto metodiku.
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
3.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 49

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

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

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

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā;

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

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums



PE648.513v02-00 28/39 AD\1207374LV.docx

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) darba ņēmēju prasmju pilnveidi un 
pārkvalificēšanu;

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

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) palīdzību darba meklēšanā darba 
meklētājiem;

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

Grozījums Nr. 56
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

TPF resursus plāno to reģionu kategorijām, 
kuros atrodas attiecīgās teritorijas, 
pamatojoties uz taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem, kas izstrādāti 
saskaņā ar 7. pantu un kurus Komisija 
apstiprinājusi kā daļu no programmas vai 
programmas grozījuma. Plānotie resursi 
izteikti vienas vai vairāku tādas 
programmas prioritāšu veidā, kura saņem 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF), Eiropas Sociālā fonda Plus 
(ESF+) vai Kohēzijas fonda atbalstu, vai 
vienas vai vairāku īpašu programmu 
veidā, ja šādu rīcību pamato objektīvi 
apstākļi.
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Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
resursus, kas pārvietoti saskaņā ar Regulas 

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

ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [21.a pantu]. 
Kopējie ERAF un ESF+ resursi, kas 
brīvprātīgi pārvietoti uz TPF prioritāti, 
neapdraud pienācīga finansējuma 
nodrošināšanu ERAF un ESF+ 
prioritātēm. Pārvietotās iemaksas 
nepārsniedz 20 % no resursiem, kas 
sākotnēji piešķirti dalībvalstij ERAF un 
ESF+ satvarā, un nepārsniedz 60 % no 
atbalsta summas, kas piešķirta šai 
prioritātei no TPF.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis, pilnībā ievērojot 
partnerības principu, kopā ar visām skarto 
teritoriju attiecīgajām iestādēm un 
sociālajiem partneriem, jo īpaši vietējā un 
reģionālā līmenī saskaņā ar Regulas (ES) 
.../... [jaunā KNR] 6. pantu, sagatavo 
vienu vai vairākus taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālos plānus, kas attiecas uz vienu vai 
vairākām skartajām teritorijām, kuras var 
būt daļa no augstāka klasifikācijas līmeņa 
teritorijas vai atbilst augstākam 
klasifikācijas līmenim, piemēram, 
statistiski teritoriālo vienību kopējās 
klasifikācijas 3. līmenim (“NUTS 
3. līmeņa reģioni”), kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1059/2003, kas grozīta ar Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 868/201417, vai to daļām 
saskaņā ar II pielikumā paredzēto veidni. 
Šīm ir jābūt teritorijām, kuras skartas 
vissmagāk, pamatojoties uz ietekmi uz 
ekonomiku, darba tirgu un sociālo jomu, 
ko rada pārkārtošanās, jo īpaši attiecībā uz 
paredzamo darbvietu zudumu fosilā 
kurināmā ražošanas un izmantošanas 
nozarēs un to rūpniecisko objektu 
ražošanas procesu pārveidošanu, kuros ir 
visaugstākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Lai noteiktu mērķa teritorijas 
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un finansējuma sadali starp tām, izmanto 
objektīvus un pārredzamus kritērijus. Ja 
dalībvalsts to pieprasa, Komisijai būtu tai 
jānodrošina tehniska palīdzība taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālo plānu 
izstrādāšanā.

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

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

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko 
un vidisko ietekmi un papildu 
ieguvumiem, jo īpaši veselības un 
labklājības ziņā, kurus rada pārkārtošanās 
uz ekonomiku, kas ir pilnībā balstīta uz 
atjaunojamiem energoresursiem, lielā 
mērā resursefektīva un energoefektīva un 
klimatneitrāla, nosakot iespējamo skarto 
darbvietu skaitu un darbvietu zudumu, kā 
arī iespējamo darbvietu radīšanu, 
attīstības vajadzības un mērķus, kas 
jāsasniedz līdz 2030. gadam saistībā ar 
tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārveidošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās;

Grozījums Nr. 66

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

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

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

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] pantu 
iesaista attiecīgos partnerus un attiecīgās 
ieinteresētās personas šā panta 1. punktā 
minēto skarto teritoriju ģeogrāfiskajā 
līmenī saskaņā ar augšupēju pieeju.
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Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 4. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

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

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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