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Grozījums Nr. 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
5.a norāde (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 
Atzinumu Nr. 6/2020,

Or. en

Grozījums Nr. 120
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Dalībvalstīm saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību ("Līgums") 
120. un 121. pantu jāīsteno ekonomikas 
politika, lai saskaņā ar Padomes 
izstrādātām vadlīnijām veicinātu 
Savienības mērķu sasniegšanu. Līguma 
148. pantā noteikts, ka dalībvalstis īsteno 
nodarbinātības politiku, ievērojot 
nodarbinātības pamatnostādnes. Ņemot 
vērā nesaderību starp vienotās valūtas 
euro ieviešanu un ekonomisko situāciju 
dažādās dalībvalstīs, dalībvalstu 
ekonomikas politikas koordinācija ir 
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vispārsvarīgs jautājums.
Or. en

Grozījums Nr. 121
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 174. pantā ir paredzēts, ka, lai 
stiprinātu tās ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, Savienības mērķis ir 
mazināt plaisu starp dažādu reģionu 
attīstības līmeņiem un nelabvēlīgos 
apstākļos esošo reģionu vai salu 
atpalicību un ka īpaša uzmanība jāpievērš 
lauku apvidiem, teritorijām, kurās notiek 
rūpniecības pārkārtošana, un reģioniem, 
kuros nelabvēlīgie dabas vai 
demogrāfiskie apstākļi ir smagi un 
pastāvīgi. Līguma 175. pantā cita starpā ir 
paredzēts, ka dalībvalstīm būtu jākoordinē 
sava ekonomikas politika tā, lai sasniegtu 
174. pantā minēto ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas mērķus.

Or. fr

Grozījums Nr. 122
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Līguma 2. un 8. pantā paredzēts, 
ka Savienība visās savās darbībās tiecas 
novērst nevienlīdzību starp sievietēm un 
vīriešiem un sekmēt vienlīdzību. Tādēļ 
visās ES rīcībpolitikās un tiesību aktos 
jāparedz dzimumu aspekta integrēšana, 
tostarp dzimumu līdztiesības principa 
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ievērošana budžeta plānošanā.
Or. en

Grozījums Nr. 123
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Līguma 2. un 8. pantā paredzēts, 
ka Savienība visās savās darbībās tiecas 
novērst nevienlīdzību starp sievietēm un 
vīriešiem un sekmēt vienlīdzību. Tādēļ 
visās ES rīcībpolitikās un tiesību aktos 
jāparedz dzimumu aspekta integrēšana, 
tostarp dzimumu līdztiesības principa 
ievērošana budžeta plānošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Pauž dziļu nožēlu par Padomes 
2020. gada 21. jūlija secinājumiem, ar ko 
būtiski tiek samazināts finansējums 
atveseļošanai un noturības veicināšanai, 
īstenojot ES programmas un finansēšanas 
instrumentus, kas paredzēti atveseļošanas 
un noturības tiesību aktu kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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 politikas 
ilgtspējīgas koordinēšanas pusgads 
("Eiropas pusgads") ir regulējums, kas 
veicina Eiropas zaļā kursa īstenošanu, 
toskait Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principi, 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. Kā 
daļa no 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 vienlīdzību un pieejamību, 
aizsargāt neaizsargātas grupas un uzlabot 
visu dalībvalstu iedzīvotāju dzīves līmeni, 
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kā arī dalībvalstu daudzgadu investīciju 
stratēģiju izstrāde, pilnībā ņemot vērā 
makroekonomikas rīcībpolitiku devumu 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 
pamata satvars, kurā tiek noteiktas valstu 
reformu prioritātes ekonomikas politikas 
jomā 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. Eiropas 
Parlaments Eiropas pusgada ietvaros ir 
noteicis, ka sociāli atbildīgas reformas ir 
tādas, kuru pamatā ir solidaritāte, 
integrācija, sociālais taisnīgums un 
taisnīgs bagātības sadalījums, t. i., 
modelis, kas var nodrošināt iespēju un 
sociālās aizsardzības vienlīdzību un 
pieejamību, aizsargāt neaizsargātas 
grupas un uzlabot visu iedzīvotāju dzīves 
līmeni.

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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 un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir satvars, 
kurā tiek noteiktas ilgtspējīgas valstu 
reformu un investīciju prioritātes un 
uzraudzīta to īstenošana. Kā skaidri 
pierādīja Covid-19 krīze un 2008. gada 
ekonomikas un finanšu krīze, šajā 
kontekstā, kas jāmaina, lai veicinātu 
taisnīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi, augstas kvalitātes 
nodarbinātību un vides aizsardzību, šo 
reformu un investīciju 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.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

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 

(3) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ("Eiropas pusgads"), toskait 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi, ir 
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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.

satvars, kurā tiek noteiktas valstu reformu 
prioritātes un uzraudzīta to īstenošana. Kā 
daļa no 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 vienlīdzību un pieejamību, 
aizsargāt neaizsargātas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 130
José Gusmão

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") ir bijis 
satvars, kurā tiek noteiktas valstu reformu 
prioritātes un uzraudzīta to īstenošana. 
Taču ekonomikas atveseļošana no šīs 
vēsturiskās recesijas būtu jāvirza, 
pamatojoties uz Eiropas zaļajā kursā un 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktajiem 
mērķiem, lai veidotu jaunu ekonomikas 
modeli iekļaujošai un ilgtspējīga attīstībai. 
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 
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un/vai Savienības finansējuma.
Or. en

Grozījums Nr. 131
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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 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.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(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 
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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.

pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju 
saistītās problēmas. Covid-19 krīzei ir 
nesamērīga ietekme uz sievietēm un 
meitenēm pašreizējās nevienlīdzības dēļ, 
kas cita starpā palielina dzimumu 
vardarbības risku pārvietošanās 
ierobežojumu laikā un palielina darba 
tirgus atstāšanas iespējamību, kas saistīta 
ar lielāku aprūpes pienākumu slogu un 
to, ka pārvietošanās ierobežojumu 
skartajās nozarēs, neoficiālajā ekonomikā 
un nozarēs ar lielāku nestabila darba 
īpatsvaru ir nodarbināts lielāks skaits 
sieviešu. Gan pašreizējā Covid-19 
pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka pēc krīzes 
bieži vien izteiktākas kļūst dalībvalstu 
atšķirības ekonomikas attīstības, fiskālo 
resursu, dzīves līmeņa un sabiedrisko 
pakalpojumu kvalitātes jomā. Ja 
ekonomikas krīzes sekas netiek ātri un 
efektīvi mazinātas, veicot pasākumus, lai 
uzlabotu gatavību krīzēm un stiprinātu 
ekonomisko, sociālo, ekoloģisko un 
administratīvo noturību, ekonomikas 
krīzes uz ilgu laiku palielina vai izgaismo 
nevienlīdzību valstu starpā un sabiedrībā. 
Noturības trūkums var arī veicināt 
novēršamu satricinājumu plašāku ietekmi 
starp dalībvalstīm vai Savienībā kopumā, 
tādējādi radot problēmas konverģences un 
kohēzijas jomā Savienībā un apdraudot 
ekonomiskās un monetārās savienības un 
vienotā tirgus stabilitāti. 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 
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ekonomikas strukturālās nepilnības un 
stiprināt to noturību, būs ļoti grūti 
tautsaimniecībām nostāties uz ilgtspējīgas 
atveseļošanas ceļa un novērst aizvien 
plašāku plaisu veidošanos Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Dimitris Papadimulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā ir ievērojams 
simetrisks satricinājums pasaules un 
Savienības ekonomikā, kuram ir būtiska 
asimetriska sociālā un ekonomiskā 
ietekme uz dalībvalstīm un reģioniem un 
kurš mainīja nākamo gadu ekonomikas un 
sociālās perspektīvas gan Savienībā, gan 
visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu, 
efektīvu un koordinētu pretsparu gan 
Savienības, gan dalībvalstu līmenī, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Saskaņā ar Komisijas 
2020. gada vasaras ekonomisko prognozi 
paredzams, ka ES ekonomika 2020. gadā 
saruks par 8,3 %, daudz vairāk un ar 
lielākām atšķirībām nekā sākotnēji 
prognozēts, kā arī daudz vairāk nekā 
finanšu krīzes laikā 2008. gadā. Arī 
nodarbinātības līmenis ES 2020. gada 
otrajā ceturksnī pazeminājās par 2,7 % 
salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni pēc 
tam, kad tas jau bija samazinājies par 
0,2 % pirmajā ceturksnī. Covid-19 krīze ir 
vēl vairāk pastiprinājusi arī ar 
demogrāfisko situāciju saistītās problēmas. 
Gan pašreizējā Covid-19 pandēmija, gan 
agrākās 2008. gada ekonomikas un finanšu 
krīzes ir parādījušas, ka stabilas, 
ilgtspējīgas, sociāli līdzsvarotas un 
noturīgas ekonomikas un finanšu sistēmas, 
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plašāku plaisu veidošanos Savienībā. kuru pamatā ir spēcīga ekonomiskā un 
sociālā struktūra, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk reaģēt uz satricinājumiem un 
taisnīgā, iekļaujošā un ilgtspējīgā veidā 
ātrāk atgūties no tiem. Tas, kādas būs 
Covid-19 krīzes sociālās un ekonomiskās 
sekas vidējā termiņā un ilgtermiņā, būs 
kritiski atkarīgs no tā, cik strauji 
dalībvalstu ekonomika un sabiedrība 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 ilgtspējīgām 
reformām un investīcijām, kuru uzdevums 
ir novērst ekonomikas un sabiedrības 
strukturālās nepilnības un stiprināt to 
noturību, būs ļoti grūti tautsaimniecībām 
nostāties uz taisnīgas, iekļaujošas un 
ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa un novērst 
aizvien plašāku plaisu veidošanos 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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 

(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 krīzei ir nesamērīga 
ietekme uz sievietēm un meitenēm 
pašreizējās nevienlīdzības dēļ, kas cita 
starpā palielina dzimumu vardarbības 
risku pārvietošanās ierobežojumu laikā 
un palielina darba tirgus atstāšanas 
iespējamību, kas saistīta ar lielāku 
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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.

aprūpes pienākumu slogu un to, ka 
pārvietošanās ierobežojumu skartajās 
nozarēs, neoficiālajā ekonomikā un 
nozarēs ar lielāku nestabila darba 
īpatsvaru ir nodarbināts lielāks skaits 
sieviešu. Gan pašreizējā Covid-19 
pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka spēcīgas 
sociālās drošības sistēmas, kuru pamatā ir 
sabiedriskie pakalpojumi, kā arī stabilas 
un noturīgas ekonomikas un finanšu 
sistēmas, kuru pamatā ir spēcīga 
ekonomiskā un sociālā struktūra, palīdz 
dalībvalstīm efektīvāk un iekļaujošāk 
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 nevienlīdzību un 
ekonomikas strukturālās nepilnības un 
stiprināt to noturību un iekļautību, būs ļoti 
grūti tautsaimniecībām nostāties uz 
ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa un novērst 
aizvien plašākas sociālās plaisas 
veidošanos Savienībā, kā arī paātrināt 
virzību uz dzimumu līdztiesības 
panākšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums (4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
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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.

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, 
sociālo iekļautību un sociālo kohēziju 
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. Tās ir arī 
pierādījušas, ka publisko līdzekļu 
samazinājums izglītībai, kultūrai un 
veselības aprūpei negatīvi ietekmē ātru 
atveseļošanu un noturīgas ekonomikas un 
sabiedrības veidošanu. 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 un vispārēju interešu 
sabiedriskie pakalpojumi. Tāpēc bez 
reformām un investīcijām, kuru uzdevums 
ir novērst ekonomikas un vispārēju 
interešu sabiedrisko pakalpojumu 
strukturālās nepilnības un stiprināt to 
noturību, būs ļoti grūti tautsaimniecībām 
un sociālajai dzīvei nostāties uz 
ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa un novērst 
aizvien plašāku plaisu veidošanos 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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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 uzliesmojums 2020. gada 
sākumā mainīja nākamo gadu ekonomikas 
un budžeta 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 un ļoti atšķirīgo teritoriālo 
ietekmi 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, finanšu un sociālās drošības 
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 un sabiedrība no krīzes 
atgūsies, un tas savukārt būs atkarīgs no 
pasākumiem, ko dalībvalstis veic, lai 
mazinātu krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi, un no tā, cik noturīgas ir to 
ekonomikas sabiedrības struktūras. Tāpēc 
bez reformām un investīcijām, kuru 
uzdevums ir novērst ekonomikas 
strukturālās nepilnības un stiprināt to 
sociālo un ekonomisko noturību, kas ir 
spēja pārvarēt ekonomiskus 
satricinājumus un taisnīgā un iekļaujošā 
veidā panākt ilgtermiņa strukturālās 
pārmaiņas, lai uzlabotu visu iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti un labklājību, būs ļoti grūti 
tautsaimniecībām nostāties uz ilgtspējīgas 
atveseļošanas ceļa un mazināt plaisas 
Savienībā.

(Ar šo grozījumu vārds "noturība" visā 
tekstā tiek aizstāts ar vārdiem "sociālā un 
ekonomiskā noturība".)

Or. en
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Grozījums Nr. 137
Sirpa Pietikäinen

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. 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, 
ekoloģiski ilgtspējīgas 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 lielā mērā tiek stiprināta to 
ekonomikas ekoloģiskā noturība. Tāpēc 
bez reformām un investīcijām, kuru 
pamatā ir ekoloģiski ilgtspējīga 
atveseļošana 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.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Margarida Marques, Pedro Marques
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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 dalībvalstu atšķirīgā 
reakcija radīja ievērojamu izkropļojumu 
risku iekšējā tirgū, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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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) Dalībvalstu un reģionu piemērotie 
pārvietošanās ierobežojumi pēc Covid-19 
pandēmijas uzliesmojuma 2020. gada 
sākumā mainīja nākamo gadu ekonomikas 
perspektīvas gan Savienībā, gan visā 
pasaulē, un tas prasa nekavējošu un 
koordinētu visu dalībvalstu pretsparu, jo 
tikai tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas. 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, kredītspējīgas un 
noturīgas ekonomikas un finanšu sistēmas, 
kuru pamatā ir spēcīga uz pašu kapitālu 
balstīta 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 dalībvalstu 
budžeta disciplīnas un no tā, cik noturīgas 
ir to ekonomikas. Tāpēc bez izaugsmi 
veicinošām reformām un investīcijām, 
kuru uzdevums ir novērst ekonomikas 
strukturālās nepilnības, stiprināt to noturību 
un mazināt to atkarību no parāda 
finansēšanas, būs ļoti grūti dalībvalstīm 
nostāties uz ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa 
un novērst ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās atšķirības Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 140
José Gusmão

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums (4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
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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.

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 
ilgtspējīgas 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, vienlaikus novēršot 
atgriešanos pie līdzšinējās neilgtspējīgās 
attīstības.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
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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.

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 strukturālās problēmas, kurām ir 
asimetriska ietekme uz dalībvalstīm. 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 un saskaņotas 
atveseļošanas ceļa un novērst aizvien 
plašāku plaisu veidošanos Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

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 

(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 
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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.

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, kā arī mazināt to 
atkarību no oglekļa emisijas enerģijas, 
būs ļoti grūti tautsaimniecībām nostāties uz 
ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa un novērst 
aizvien plašāku plaisu veidošanos 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Margarida Marques, Pedro Marques

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 

(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 
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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.

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, kā arī paaugstināt 
produktivitāti un konkurētspēju, būs ļoti 
grūti tautsaimniecībām nostāties uz 
ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa un novērst 
aizvien plašāku plaisu veidošanos 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Victor Negrescu

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 

(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 
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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.

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 mazināt atšķirības 
dalībvalstu starpā, tādējādi novēršot 
aizvien plašāku plaisu veidošanos 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Hélène Laporte

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 

(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 
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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.

atgūsies, un tas savukārt būs atkarīgs no tā, 
kādas ir dalībvalstu iespējas fiskāli 
manevrēt, kas izrādīsies ļoti asimetriski, 
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.

Or. fr

Grozījums Nr. 146
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 

(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 
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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. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

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 

(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, finanšu un sociālās 
drošības 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 
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atveseļošanas ceļa un novērst aizvien 
plašāku plaisu veidošanos Savienībā.

nostāties uz ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa 
un novērst aizvien plašāku plaisu 
veidošanos Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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. 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 
intervences savlaicīguma un ekonomikas 
pasākumu pieņemšanas 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 149
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Covid-19 pandēmijas 
uzliesmojums ir arī apliecinājis 
pandēmijas būtisko ietekmi uz sabiedrību 
no dzimumu viedokļa, norādot uz dažādu 
veidu sieviešu un vīriešu nevienlīdzību. Tā 
kā lielākā daļa darba ņēmēju ES aprūpes 
un citos būtiskos dienestos ir sievietes, 
kļuva acīmredzama ne tikai krīzes 
nesamērīgā ietekme uz sievietēm, bet arī 
darba tirgus horizontālās un vertikālās 
segregācijas līmenis, turklāt situāciju vēl 
vairāk pasliktināja bērnu un vecāka 
gadagājuma iedzīvotāju aprūpes 
pakalpojumu un infrastruktūras trūkums. 
Arī ar dzimumu saistītās vardarbības 
straujais pieaugums pārvietošanās 
ierobežojumu laikā ES ir pierādījis 
satraucošo situāciju, ka trūkst 
aizsardzības un atbalsta pasākumu 
sievietēm, kuras cieš no vardarbības 
ģimenē vai ir pakļautas vardarbības 
ģimenē riskam. Izmantojot šo 
instrumentu, būtu jāpalīdz dalībvalstīm 
atbalstīt un attīstīt iniciatīvas ar mērķi 
veicināt sieviešu piekļuvi 
uzņēmējdarbībai, mikrofinansējumam un 
STEM, veicinot arī nodarbinātības 
iespējas, proti, digitālās un zaļās 
ekonomikas prioritārajās nozarēs, un 
piedāvājot nediskriminējošas 
nodarbinātības iniciatīvas. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš darba tirgus 
segregācijas mazināšanai, veicot 
pasākumus ar mērķi mazināt dzimumu 
nelīdztiesību nodarbinātības jomā, kā arī 
sieviešu un vīriešu darba samaksas un 
pensiju atšķirību. Dalībvalstīm 
programma būtu jāizmanto arī, lai 
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ieviestu un stiprinātu iniciatīvas ar mērķi 
veicināt un uzlabot darba un privātās 
dzīves līdzsvaru, liekot īpašu uzsvaru uz 
aprūpes infrastruktūru un 
pakalpojumiem. Ceļā uz atveseļošanos pēc 
krīzes būtiska nozīme būs arī 
infrastruktūrai un pakalpojumiem, 
piemēram, patvēruma vietām un 
atbalstam vardarbības upuriem.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Covid-19 uzliesmojuma 
ekonomiskās sekas ir ievērojami 
samazinājušas daudzu dalībvalstu fiskālās 
manevrēšanas iespējas, tādējādi 
apdraudot to spēju īstenot nozīmīgas 
reformu un investīciju prioritātes. Lai gan 
Eiropas pusgads ir ES satvars, kurā tiek 
noteiktas ekonomikas reformas un 
investīciju prioritātes, nepieciešamība 
veicināt atveseļošanu un veidot noturību, 
ko izgaismojis Covid-19 uzliesmojums, 
sniedzas ārpus ekonomikas politikas 
jomas, un tai jāpiešķir pienācīga 
prioritāte Eiropas pusgada plānošanā un 
izveidē. Ir jāpielāgo ekonomiskās un 
monetārās savienības pārvaldība, tostarp 
novēršot tās nepilnības parlamentārās 
pārskatatbildības un demokrātiskas 
uzraudzības trūkuma jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Anne-Sophie Pelletier, Elżbieta Kruk
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Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ņemot vērā to, ka Covid-19 
pandēmija īpaši smagi skārusi kultūras 
un radošās nozares un industrijas, tostarp 
tādu iemeslu dēļ kā kinoteātru, teātru un 
citu kultūras pasākumu norises vietu 
slēgšana, biļešu pārdošanas pēkšņas 
pārtraukšanas un zemais reklāmu 
pārdošanas līmenis, Savienībai un tās 
dalībvalstīm vismaz 2 % no Atveseļošanas 
un noturības mehānisma finansējuma 
būtu jāparedz šo nozaru atbalstam, kurām 
ir ārkārtīgi būtiska nozīme ekonomikas, 
sociālās kohēzijas, tūrisma un atpūtas 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Covid-19 pandēmijai un 
pasākumiem, kas veikti, lai mazinātu tās 
sekas ekonomikā, ir bijusi postoša ietekme 
uz sociālo dzīvi visās dalībvalstīs. Izglītība, 
kultūras aktivitātes, tūrisms un atpūtas 
pasākumi tika gandrīz pilnībā apturēti. 
Tādēļ Savienībai un tās dalībvalstīm būtu 
arī jāveic investīcijas šo nozaru un 
politikas jomu atveseļošanā un noturības 
veicināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
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Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Ņemot vērā to, ka Covid-19 
pandēmija īpaši smagi skārusi kultūras 
un radošās nozares, tostarp tādu iemeslu 
dēļ kā kinoteātru, teātru un citu kultūras 
pasākumu norises vietu slēgšana, biļešu 
pārdošanas pēkšņas pārtraukšanas un 
zemais reklāmu pārdošanas līmenis, 
Savienībai un tās dalībvalstīm vismaz 2 % 
no Atveseļošanas un noturības 
mehānisma finansējuma būtu jāparedz šo 
nozaru atbalstam, kurām ir ārkārtīgi 
būtiska nozīme ekonomikas, sociālās 
kohēzijas, tūrisma un atpūtas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Regulas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Covid-19 pandēmija ir 
izgaismojusi to, ka mūsu izglītības 
sistēmas nav tik noturīgas, kādām tām 
vajadzētu būt. Pandēmija, iespējams, ir 
radījusi līdz šim vēsturē nopietnākos 
traucējumus pasaules izglītības un 
apmācības sistēmās, jo daudziem 
skolniekiem un studentiem Savienībā 
nebija pieejama attālinātā mācīšanās vai 
bija pieejama ierobežoti digitālā 
aprīkojuma, infrastruktūras un 
kompetenču trūkuma dēļ, kā arī viņu 
neaizsargātā sociālā statusa dēļ. Šāda 
situācija var radīt risku, ka veselai 



PE655.953v01-00 32/308 AM\1211941LV.docx

LV

skolnieku un studentu paaudzei tiek liegta 
iespēja mācīties, kas varētu samazināt 
viņu ienākumu līmeni nākotnē un 
negatīvi ietekmēt darbaspēka 
produktivitāti, izaugsmi un konkurētspēju 
Savienībā kopumā. Tādēļ Savienībai un 
tās dalībvalstīm 10 % no Atveseļošanas un 
noturības mehānisma finansējuma būtu 
jāparedz investīcijām kvalitatīvā un 
iekļaujošā izglītībā un apmācībā, 
izglītības infrastruktūrā — gan tiešsaistes, 
gan arī bezsaistes, kā arī prasmēs un 
kompetencēs.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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, ko 
atbalsta arī Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 3. punkts, ir īstenot 
reformas un veikt investīcijas, kas palīdz 
panākt augstu ekonomiku un sabiedrības 
noturības līmeni un sociālo progresu, 
stiprināt sociālās struktūras un 
pielāgotiesspēju un atraisīt ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmes potenciālu. Līguma 
par Eiropas Savienību 3. panta 1. punktā 
uzsvērts, ka Savienības mērķis ir veicināt 
savu tautu labklājību. Visām 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
atbalstītajām reformām un investīcijām 
būtu jātiecas īstermiņā, vidējā termiņā un 
ilgtermiņā uzlabot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti. 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 156
Sirpa Pietikäinen

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 panākt augstu 
valstu ekonomiku ekoloģisko, sociālo un 
ekonomisko noturību, stiprināt 
pielāgotiesspēju un klimata pārmaiņu 
mazināšanas spēju, pārkārtošanos uz 
aprites ekonomiku un zaļo pārkārtošanos 
un atraisīt izaugsmes potenciālu, un īstenot 
zaļo kursu. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
ekonomikas atveseļošanu ievirzīt ilgtspējas 
sliedēs un atbalstīt augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu, kā arī ekoloģiski ilgtspējīgu 
atveseļošanu. Tas ir vēl jo vairāk 
nepieciešams pēc pandēmijas krīzes, lai 
pavērtu ceļu ātrai atlabšanai. Attiecībā uz 
atveseļošanu un noturību būtu jāatbalsta 
pieci augsta līmeņa principi, ko ieviesusi 
ES Ilgtspējīga finansējuma jautājumu 
tehniskā ekspertu grupa.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Aurore Lalucq

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 

(5) Reformu īstenošanas mērķis ir 
palīdzēt vairot valstu ekonomiku noturību, 
stiprināt pielāgotiesspēju, paātrināt tādu 
darbību attīstību, kas ir saderīgas ar 
Parīzes klimata nolīgumu, un ierobežot 
darbības, kas nav Savienības prioritātes. 
Tāpēc ir ļoti svarīgi ekonomikas 
atveseļošanu ievirzīt ilgtspējas sliedēs un 
atbalstīt augšupējas ekonomiskās un 
sociālās konverģences procesu un 
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ātrai atlabšanai. siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu. Tas ir vēl jo vairāk 
nepieciešams pēc pandēmijas krīzes, lai 
pavērtu ceļu ātrai atlabšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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 un veikt investīcijas, kas 
palīdz vairot valstu ekonomiku un 
sabiedrības noturību un ilgtspēju, stiprināt 
pielāgotiesspēju un atraisīt ilgtspējīgu 
izaugsmes potenciālu. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
ekonomikas atveseļošanu ievirzīt taisnības, 
iekļautības un ilgtspējas sliedēs un 
atbalstīt augšupējas ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās konverģences un kohēzijas 
procesu. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams 
pēc Covid-19 krīzes, lai pavērtu ceļu ātrai, 
taisnīgai, iekļaujošai un ilgtspējīgai 
atlabšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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 

(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 
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ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams 
pēc pandēmijas krīzes, lai pavērtu ceļu 
ātrai atlabšanai.

ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu. Reformu īstenošanā īpaša vērība 
jāpievērš neaizsargātiem iedzīvotājiem, kā 
arī ievērojot dzimumu līdztiesības 
principu. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams 
pēc pandēmijas krīzes, lai pavērtu ceļu 
ātrai atlabšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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 un veikt investīcijas, ko 
noteikušas dalībvalstis un 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.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

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 

(5) Viena no Savienības prioritātēm ir 
īstenot reformas, kas palīdz veicināt 
sociālo kohēziju un vairot valstu 
ekonomiku noturību, stiprināt 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Margarida Marques, Pedro Marques

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, taisnīguma un iekļautības 
sliedēs un atbalstīt augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams 
pēc pandēmijas krīzes, lai pavērtu ceļu 
ātrai atlabšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

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 

(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 
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ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams 
pēc pandēmijas krīzes, lai pavērtu ceļu 
ātrai atlabšanai.

ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams 
pēc pandēmijas krīzes, lai pavērtu ceļu 
ilgtspējīgai un uz pašu kapitālu balstītai 
atlabšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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ātrai atlabšanai. ātrai atlabšanai1a.

__________________
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.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

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 
ekonomiku un sabiedrības 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.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 

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

atbalstīt augšupējas ekonomiskās un 
sociālās konverģences procesu. Tas ir vēl 
jo vairāk nepieciešams pēc pandēmijas 
krīzes, lai pavērtu ceļu ātrai atlabšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Sievietes ir ļoti aktīvi piedalījušās 
Covid-19 krīzes risināšanā, jo veido 
lielāko daļu no veselības aprūpes nozares 
darba ņēmējiem visā ES, un centieni 
līdzsvarot neapmaksāto aprūpes darbu ar 
tiešajiem darba pienākumiem būtiski 
apgrūtināja vientuļo vecāku situāciju, no 
kuriem 85 % ir sievietes. Būtiska nozīme 
ir arī investīcijām stabilā aprūpes 
infrastruktūrā, lai nodrošinātu dzimumu 
līdztiesību, pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanu sievietēm ekonomikā, 
veidotu noturīgu sabiedrību, cīnītos pret 
nestabilu nodarbinātību nozarēs, kurās 
dominē sievietes, veicinātu darbvietu 
radīšanu un novērstu nabadzību un 
sociālo atstumtību, turklāt šādām 
investīcijām ir pozitīva ietekme uz IKP, jo 
tās nodrošina apmaksātu darbu lielākai 
daļai sieviešu.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

(5a) Sievietes ir ļoti aktīvi piedalījušās 
Covid-19 krīzes risināšanā, jo veido 
lielāko daļu no veselības aprūpes nozares 
darba ņēmējiem visā ES, un centieni 
līdzsvarot neapmaksāto aprūpes darbu ar 
tiešajiem darba pienākumiem būtiski 
apgrūtināja vientuļo vecāku situāciju, no 
kuriem 85 % ir sievietes. Būtiska nozīme 
ir arī investīcijām stabilā aprūpes 
infrastruktūrā, lai nodrošinātu dzimumu 
līdztiesību, pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanu sievietēm ekonomikā, 
veidotu noturīgu sabiedrību, cīnītos pret 
nestabilu nodarbinātību nozarēs, kurās 
dominē sievietes, veicinātu darbvietu 
radīšanu un novērstu nabadzību un 
sociālo atstumtību, turklāt šādas 
investīcijas nodrošina apmaksātu darbu 
lielākai daļai sieviešu.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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, 

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās, tostarp sabiedrisko 
pakalpojumu jomā, un tam ir ilglaicīga 
negatīva ietekme uz sieviešu tiesībām un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ekonomikā, kā arī uz sieviešu 
veselību, tostarp seksuālo un reproduktīvo 
veselību un tiesībām. Tādēļ šajā 
konkrētajā situācijā ir būtiski atbalstīt 
investīcijas, lai paātrinātu atveseļošanu un 
stiprinātu ilgtermiņa ilgtspējīgu izaugsmes 
potenciālu un aprūpes ekonomikas, kas ir 
ekonomikas modeļa būtisks elements, 
aizsardzību. Investīcijas aprūpes sistēmas 
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pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai. pārveidē un 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 
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 ļoti 
būtiska iespēja atvieglot pārkārtošanos uz 
noturīgu aprūpes ekonomiku un izveidot 
dzimumu ziņā līdzsvarotu sabiedrību.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

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 gan publiskā, gan arī 
privātā sektora investīcijas, lai paātrinātu 
atveseļošanu, mazinātu pandēmijas 
ietekmi uz sociālo iekļautību un kohēziju 
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. Vienlīdz svarīgi ir 
veikt investīcijas izglītībā, kultūrā un citos 
vispārēju interešu sabiedriskajos 
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pakalpojumos, lai veicinātu sociālo 
iekļautību un sociālo kohēziju, sagatavotu 
iedzīvotājus darba tirgu vajadzībām 
nākotnē, nodrošinātu viņiem 
nepieciešamās prasmes un kompetences, 
kā arī sniegt viņiem jaunas iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Bogdan Rzońca

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, 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. Tādēļ ar mehānismu cita starpā 
būtu jāatbalsta plaša mēroga investīciju 
projektus un programmas, kuriem piemīt 
lielākais potenciāls palīdzēt sasniegt ES 
mērķus klimata un enerģētikas jomā, 
tostarp pagaidu un veicinošās darbības, 
pamatojoties uz izmaksu efektivitātes un 
sociālās pieņemamības principu. Tās arī 
palīdzēs dalībvalstīm dažādot 
energoapgādi, vairos Savienības noturību 
un mazinās tās atkarību no citiem, 
pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai, 
kā arī nodrošinās kritisko sastāvdaļu 
piegādes.

Or. en

Grozījums Nr. 173
José Gusmão
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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, proti, tas attiecas uz privāto 
sektoru. Tomēr šajā konkrētajā situācijā ir 
būtiski veicināt publiskā sektora 
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. Publiskā sektora investīcijām 
būs izšķiroša nozīme arī cīņā pret 
nabadzību un nevienlīdzību, veicinot 
izglītības, veselības aprūpes, pārtikas vai 
mājokļu vispārēju pieejamību, lai 
stiprinātu sociālo kohēziju. Tās arī vairos 
Savienības noturību (veicinot augšupēju 
ekonomisko un sociālo konverģenci) un 
mazinās tās atkarību no citiem (pateicoties 
piegādes ķēžu diversificēšanai).

Or. en

Grozījums Nr. 174
Hélène Laporte

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 

(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 
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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.

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. 
Īpašs atbalsts jāsniedz saņēmējvalstu 
MVU, kuru noturības spēja nav tik liela 
kā vidējiem vai lieliem uzņēmumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 175
Mauri Pekkarinen

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, jaudās un procesos, kuru 
mērķis ir palīdzēt pārkārtoties uz tīru 
enerģiju, piemēram, atbalstot aprites 
ekonomiku un rūpniecības pārkārtošanos 
no neatjaunojamiem un fosilajiem 
resursiem uz videi draudzīgiem 
materiāliem un 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.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā
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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, jo valstu fiskālās spējas cita 
starpā ietekmē nodokļu ieņēmumu 
samazinājums un lielāki sociālā 
nodrošinājuma izdevumi. Ņemot to vērā, 
šajā konkrētajā situācijā ir būtiski atbalstīt 
investīcijas, lai paātrinātu atveseļošanu, 
sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus 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.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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 atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciālu. Investīcijas zaļajās un 
digitālajās tehnoloģijās, jaudās un 
procesos, kuru mērķis ir palīdzēt 
pārkārtoties uz tīru enerģiju, kāpināt 
energoefektivitāti mājokļu sektorā un citās 
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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.

svarīgās ekonomikas nozarēs, kā arī 
mazināt enerģētisko nabadzību, ir ļoti 
būtiskas taisnīgai, iekļaujošai un 
ilgtspējīgai izaugsmei un darbvietu 
saglabāšanai, kā arī jaunu kvalitatīvu 
darbvietu radīšanai, strādājošo nabadzības 
mazināšanai un vienlīdzības un 
iekļautības veicināšanai. Tās arī vairos 
Savienības noturību un mazinās tās 
atkarību no citiem, pateicoties piegādes 
ķēžu diversificēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Aurore Lalucq

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 ilgtermiņā 
paātrinātu tādu darbību attīstību, kas ir 
saderīgas ar Parīzes klimata nolīgumu, 
un ierobežotu darbības, kas tādas nav. 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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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 ar mērķi 
uzlabot visu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Šādas investīcijas arī mazinās Eiropas 
Savienības atkarību no citiem, pateicoties 
piegādes ķēžu diversificēšanai. Investīcijas 
zaļajā un digitālajā pārveidē, 
ekonomiskajā, sociālajā un teritoriālajā 
kohēzijā, iestāžu noturības vairošanā un 
pasākumos, kas vērsti uz eiropiešu 
nākamo paaudzi, ir politikas pasākumi, 
kas ir nozīmīgi, lai sasniegtu ES un tās 
dalībvalstu kopīgos mērķus un padarītu 
Savienību noturīgāku.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Margarida Marques, Pedro Marques

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, jaudās un procesos, kuru 
mērķis ir palīdzēt pārkārtoties uz tīru 
enerģiju, kāpināt energoefektivitāti 
mājokļu sektorā un citās svarīgās 
ekonomikas nozarēs, veicināt pētniecību 
un inovāciju, kā arī labi funkcionējošu 
iekšējo tirgu un valsts pārvaldi, ir ļoti 
būtiskas ilgtspējīgai izaugsmei un 
darbvietu radīšanai. Tās arī vairos 
Savienības noturību un mazinās tās 
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atkarību no citiem, pateicoties piegādes 
ķēžu diversificēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Isabel Benjumea Benjumea

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, 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, kā arī konkurences veicināšanai 
vidējā termiņā. Tās arī vairos Savienības 
noturību un mazinās tās atkarību no citiem, 
pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai 
un zināšanās balstītas ekonomikas 
veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Sirpa Pietikäinen

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. 

(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. 
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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.

Investīcijas zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās, jaudās un procesos, kuru 
mērķis ir palīdzēt pārkārtoties uz tīru 
enerģiju un aprites ekonomiku, 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 un pakāpeniskai 
investīciju un valsts atbalsta 
pārtraukšanai fosilā kurināmā nozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

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, augstāka riska darbībās, 
piemēram, pētniecības un inovācijas 
jomā, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Nicolae Ştefănuță
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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 ekonomikas atveseļošanu un 
stiprinātu ilgtermiņa izaugsmes potenciālu, 
nodrošinot konkrētus rezultātus reālajā 
ekonomikā. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

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, 

(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, veicināt dzelzceļa pārvadājumus 
kā videi draudzīgāko transporta veidu, 
kāpināt energoefektivitāti mājokļu sektorā 
un citās svarīgās ekonomikas nozarēs, ir 
ļoti būtiskas ilgtspējīgai izaugsmei un 
darbvietu radīšanai. Tās arī vairos 
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pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai. Savienības noturību un mazinās tās 
atkarību no citiem, pateicoties piegādes 
ķēžu diversificēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 stratēģiskās investīcijas 
ar Eiropas pievienoto vērtību, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 ilgtspējīgas 
investīcijas krasi samazinās. Tomēr šajā 
konkrētajā situācijā ir būtiski atbalstīt 
investīcijas, lai paātrinātu atveseļošanu un 
stiprinātu ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. 
Investīcijas zaļajās un digitālajās 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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 tehnoloģijās, inovācijās, jaudās 
un ražošanas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Alfred Sant

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka (6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
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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.

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 un 
drošību 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.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 
krīzes situācijas mazina stimulus 
ieguldītājiem veikt investīcijas, jo 
palielinās ekonomiskā un institucionālā 
nenoteiktība. Tomēr deflācija un 
investīciju iespēju pārkalibrēšana tirgū ir 
nepieciešams priekšnosacījums atlabšanai 
un ilgtermiņa ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciāla stiprināšanai. Normalizētas 
procentu likmes ir ļoti būtiskas, lai 
pienācīgi informētu ieguldītājus un lai tie 
pieņemtu ilgtspējīgus investīciju 
lēmumus, kas veicinās ekonomikas 
izaugsmi un palīdzēs radīt darbvietas. Tās 
arī palīdzēs padarīt dalībvalstis 
noturīgākas.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pārvietošanās ierobežojumi Covid-
19 krīzes laikā pierādīja digitālās 
pārkārtošanās nozīmi, taču tie arī 
palielināja digitālo plaisu un problēmas, 
ar kurām saskārās iedzīvotāji ar 
ierobežotu piekļuvi digitālajām 
tehnoloģijām vai zemām digitālajām 
prasmēm. Atveseļošanai pēc krīzes 
jāietver pasākumi šo problēmu 
risināšanai un jāveicina digitālā 
vienlīdzība, kā arī jāatbalsta atklātā 
pirmkoda programmatūras un 
datortehnikas risinājumi un jānodrošina 
personas datu aizsardzība. Atvērtajam 
digitālajam pārkārtošanās procesam ir 
jābūt arī videi draudzīgam — arvien 
pieaugošais elektrības pieprasījums, ko 
veicina digitālās jomas pieaugums, 
jānodrošina ilgtspējīgā veidā, 
pamatojoties uz energoefektivitātes 
pasākumiem un atjaunojamo 
energoresursu enerģijas ražošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Komisijas 2020. gada stratēģiskās 
prognozēšanas ziņojumā, ko tā pieņēma 
2020. gada 9. septembrī, noteikts, ka 
noturība ir spēja ne tikai izturēt un 
pārvarēt problēmas, bet arī veikt 
sabiedrības ilgtspējīgu, taisnīgu un 
demokrātisku pārkārtošanos. 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
mērķis ir stiprināt visas ES un visu tās 
dalībvalstu noturību, lai panāktu 
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ilgtspējīgu labklājību visiem.
Or. en

Grozījums Nr. 193
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai aizsargātu investīciju ilgtspēju, 
ļoti svarīgi ir pārliecināties, ka 
finansētajiem projektiem ir Eiropas 
pievienotā vērtība un jūtama ietekme 
inovāciju, izaugsmes un darbvietu 
radīšanas ziņā. Tādēļ patēriņa izdevumi 
un regulārie un kārtējie budžeta izdevumi 
nav atbalsttiesīgi.

Or. en

Pamatojums

Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu nevar izmantot, lai finansētu valdību 
kārtējos izdevumus, — šim finansējumam jānodrošina papildu ietekme ekonomikā.

Grozījums Nr. 194
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Visi atveseļošanas un noturības 
plānos paredzētie pasākumi var palīdzēt 
īstenot vairāk nekā vienu no 3. pantā 
minētajām jomām.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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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 un noturību, 
izņemot ECB pašreizējo monetāro 
politiku, kas paredz finansiāli atbalstīt 
dalībvalstis, kuras nevēlas īstenot 
reformas un tērē pārāk lielus līdzekļus, 
iegādājoties uzņēmumu obligācijas, 
mākslīgi pazeminot valdības obligāciju 
procentu likmes un palielinot 
nelīdzsvarotību 2. mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Hélène Laporte

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 un noturību. 
Jāpaplašina Eiropas pusgada robežas, jo 
dalībvalstis pilnībā vai būtiskā mērā 
netransponē aptuveni ceturto daļu visu 
ieteikumu, savukārt gandrīz trešdaļai 
dalībvalstu progress ir ierobežots vai pat 
nekāds.

Or. fr
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Grozījums Nr. 197
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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 ir realizējušas reformas un 
publiskās investīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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 
ekonomiskajām, sociālajām un vides 
problēmām, ir realizējušas ilgtspējīgas 
reformas un publiskās investīcijas, un kura 
mērķis būtu atstāt paliekošu ietekmi uz 
dalībvalstu ekonomikas iekļautību, 
ilgtspēju, produktivitāti un noturību.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

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 un sabiedrisko pakalpojumu 
produktivitāti un noturību.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Margarida Marques, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pašlaik nav neviena instrumenta, (7) Pašlaik nav neviena instrumenta, 
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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.

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, konkurētspēju 
un noturību.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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 ES un tās 
dalībvalstu problēmām un mērķiem, ir 
realizējušas reformas un publiskās 
investīcijas, un kura mērķis būtu atstāt 
paliekošu ietekmi uz visu dalībvalstu 
sociālo struktūru atveseļošanu un 
noturību.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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 

(7) Pašlaik nav neviena instrumenta, 
kurš paredzētu tiešu finansiālu atbalstu, kas 
saistīts ar rezultātu sasniegšanu un ar to, kā 
dalībvalstis, reaģēdamas uz prioritārajām 
darbībām, kuras nepieciešamas, lai 
atstātu paliekošu ietekmi uz dalībvalstu 
ekonomikas produktivitāti un noturību.
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ekonomikas produktivitāti un noturību.
Or. en

Grozījums Nr. 204
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 to, kā dalībvalstis, reaģēdamas uz 
Eiropas pusgadā konstatētajām problēmām, 
ir realizējušas valsts reformas un publiskās 
investīcijas, un kura mērķis būtu atstāt 
paliekošu ietekmi uz dalībvalstu 
ekonomikas produktivitāti un noturību.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Šīs regulas pielikumā būtu 
jāiekļauj atbilstības pamatnostādnes, kas 
sniegtu nesaistošas norādes, lai palīdzētu 
dalībvalstīm noteikt jomas, kuras ir 
tiesīgas uz finansējumu atbilstīgi Eiropas 
prioritārajām jomām, kas noteiktas 
regulas sešu pīlāru struktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal
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Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Eiropas Revīzijas palātas Īpašajā 
ziņojumā Nr. 16/2020 par Eiropas 
pusgadu Komisija aicināta stiprināt saikni 
starp konkrētām valstīm adresētajiem 
ieteikumiem un ES finansējuma 
sadalījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

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 
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. Lai no 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
gūtu maksimālus ieguvumus un pilnībā 
īstenotu tā mērķus, stimuli būtu jāparedz 
tādā veidā, lai mudinātu pilnvērtīgi īstenot 
atveseļošanas un noturības plānu. Tādēļ 
finansējuma izmaksāšanai vajadzētu būt 
samērīgai attiecībā pret atveseļošanas un 
noturības plāna pabeigtības pakāpi, un 
izmaksāšanu vajadzētu īstenot tikai pēc 
tam, kad attiecīgo starpposma 
mērķrādītāju sasniegšanu ir pārbaudījusi 
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Komisija.
Or. en

Grozījums Nr. 208
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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 
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. Tālab 
ar šo regulu vajadzētu izveidot 
Atveseļošanas un noturības mehānismu, 
kas sniegtu efektīvu un būtisku finansiālu 
atbalstu reformu un saistīto publisko 
investīciju īstenošanai dalībvalstīs. Tas 
varētu ietvert arī pasākumus privāto 
investīciju stimulēšanai, izmantojot 
atbalsta shēmas, tostarp finanšu 
instrumentus, subsīdijas vai līdzīgas 
shēmas ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 
valsts atbalsta noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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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 
nodrošina iespēju ES līmenī sadalīt tiešu 
finansiālo atbalstu, — ar šo inovatīvo 
instrumentu tiek pārvaldīta finansējuma 
sadale, atbalstot Eiropas prioritārās 
politikas jomas un nodrošinot 
pārskatatbildību, pārredzamību un 
demokrātisku uzraudzību attiecībā uz 
investīciju un reformu pasākumu 
īstenošanu. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 210
José Gusmão

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 

(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 publisko investīciju īstenošanai 
dalībvalstīs.
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vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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 
izaugsmi veicinošu reformu un saistīto 
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 īslaicīgas darbības un 
ierobežotam tikai pandēmijas negatīvās 
ietekmes mazināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, nebūtu 
vēlams pašreizējo satvaru, kas reglamentē 
atbalsta sniegšanu dalībvalstīm un 
nodrošina tiešu finansiālo atbalstu, 
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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.

papildināt ar vēl vienu finansējuma 
pārdales instrumentu. Tālab ar šo regulu 
nevajadzētu izveidot Atveseļošanas un 
noturības mehānismu ("Mehānisms"), kas 
sniegtu efektīvu un būtisku finansiālu 
atbalstu reformu un saistīto publisko 
investīciju īstenošanai dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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 
ilgtspējīgu reformu un publisko investīciju 
īstenošanai dalībvalstīs un kurš palīdzētu 
mazināt Covid-19 krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un veicinātu taisnīgu, 
iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi. 
Mehānismam vajadzētu būt visaptverošam, 
un tajā vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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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 
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, proti, 
Strukturālo reformu atbalsta programmu 
un tehniskā atbalsta instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

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 
reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanai dalībvalstīs un vienlaikus 
veicinātu privāto investīciju mobilizēšanu. 
Mehānismam vajadzētu būt visaptverošam, 
un tajā vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 216
Hélène Laporte

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, ņemot vērā sistēmiskās krīzes 
īpatnības. 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 217
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt atbilstīgu un 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 un 
privāto investīciju īstenošanai dalībvalstīs. 
Mehānismam vajadzētu būt visaptverošam, 
un tajā vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 



PE655.953v01-00 68/308 AM\1211941LV.docx

LV

citus instrumentus un programmas. citus instrumentus un programmas.
Or. en

Grozījums Nr. 218
Sirpa Pietikäinen

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 
reformu, zaļā kursa un saistīto publisko 
investīciju, kā arī pārkārtošanās plānu 
īstenošanai dalībvalstīs. Mehānismam 
vajadzētu būt visaptverošam, un tajā 
vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Eiropas Revīzijas palāta Atzinumā 
Nr. 6/2020 ir paudusi nopietnas bažas par 
to, ka mehānisma tvērums un mērķi ir 
pārāk plaši un aptver plašu politikas jomu 
kopumu. Tādēļ ne visus šos mērķus 
iespējams sasniegt vienādā mērā, turklāt 
daži mērķi var tikt sasniegti uz citu 
rēķina. Turklāt ES līmenī nav noteikti 
izmērāmi paredzamie rezultāti, nedz arī ir 
veikta finansējuma sadale dažādiem 
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mērķiem, kas potenciāli var samazināt 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 220
José Gusmão

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Atveseļošanas un noturības fonds 
jāfinansē no jauniem ES pašu resursiem, 
ko līdz 2021. gada sākumam būtu 
jāapstiprina Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Jauno pašu resursu avoti ir 
izklāstīti Padomes lēmumā, proti, oglekļa 
ievednodoklis, finanšu darījumu nodoklis, 
digitālais nodoklis un plastmasas 
nodoklis. Atveseļošanas un noturības 
fondu nevar finansēt, nākotnē samazinot 
ES budžetu.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Lai gan daži Atveseļošanas un 
noturības mehānisma mērķrādītāji atbilst 
DFS struktūrfondu mērķrādītājiem, tam 
tomēr ir atšķirīgs mērķis un finansējuma 
izlietojuma loģika. Atveseļošanas un 
noturības mehānisma mērķis ir atbalstīt 
plašas reformu un investīciju 
programmas, pamatojoties uz progresa 
starpposma mērķrādītājiem, savukārt 
struktūrfondi piedāvā atmaksāt ar 
konkrētām programmām vai projektiem 
saistītus izdevumus. Praksē tas var radīt 
grūtības, jo jāapvieno dažādas mērķu un 
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rādītāju sistēmas, kā arī var mazināt 
dalībvalstu ieinteresētību efektīvi 
koordinēt abas finansējuma plūsmas.

Or. en

Grozījums Nr. 222
José Gusmão

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Komisijai ir ne tikai jāapstiprina 
jaunie pašu resursi, bet arī jāuzsāk ECB 
statūtu pārskatīšana, lai tā varētu efektīvi 
izteikt naudas izteiksmē ar Atveseļošanas 
un noturības mehānismu saistītos 
parādus.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šajā regulā minētos finansēšanas 
veidus un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas atkarībā no iespējām ar tiem 
sasniegt konkrētos darbību mērķus un gūt 
rezultātus, īpaši ņemot vērā kontroles 
izmaksas, administratīvo slogu un 
paredzamo neatbilstības risku. Būtu arī 
jāapsver vienreizēju maksājumu, vienotas 
likmes un vienības izmaksu izmantošana, 
kā arī finansējums, kas nav saistīts ar 
izmaksām, kā minēts Finanšu regulas 
125. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

(9) Šajā regulā minētos finansēšanas 
veidus un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas atkarībā no iespējām ar tiem 
sasniegt konkrētos darbību mērķus un gūt 
rezultātus, īpaši ņemot vērā kontroles 
izmaksas, administratīvo slogu un 
paredzamo neatbilstības risku. 
Neatbilstības gadījumā attiecīgajai 
dalībvalstij būtu jāatmaksā finansējums 
110 % apmērā. Būtu arī jāapsver 
vienreizēju maksājumu, vienotas likmes un 
vienības izmaksu izmantošana, kā arī 
finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām, 
kā minēts Finanšu regulas 125. panta 
1. punkta a) apakšpunktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 224
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šajā regulā minētos finansēšanas 
veidus un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas atkarībā no iespējām ar tiem 
sasniegt konkrētos darbību mērķus un gūt 
rezultātus, īpaši ņemot vērā kontroles 
izmaksas, administratīvo slogu un 
paredzamo neatbilstības risku. Būtu arī 
jāapsver vienreizēju maksājumu, vienotas 
likmes un vienības izmaksu izmantošana, 
kā arī finansējums, kas nav saistīts ar 
izmaksām, kā minēts Finanšu regulas 
125. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

(9) Šajā regulā minētos finansēšanas 
veidus un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas atkarībā no iespējām ar tiem 
sasniegt konkrētos darbību mērķus, jo īpaši 
risinot Eiropas pusgada kontekstā 
apzinātās problēmas, un gūt rezultātus, 
īpaši ņemot vērā kontroles izmaksas, 
administratīvo slogu un paredzamo 
neatbilstības risku. Būtu arī jāapsver 
vienreizēju maksājumu, vienotas likmes un 
vienības izmaksu izmantošana, kā arī 
finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām, 
kā minēts Finanšu regulas 125. panta 
1. punkta a) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šajā regulā minētos finansēšanas 
veidus un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas atkarībā no iespējām ar tiem 
sasniegt konkrētos darbību mērķus un gūt 
rezultātus, īpaši ņemot vērā kontroles 
izmaksas, administratīvo slogu un 
paredzamo neatbilstības risku. Būtu arī 
jāapsver vienreizēju maksājumu, vienotas 
likmes un vienības izmaksu izmantošana, 
kā arī finansējums, kas nav saistīts ar 
izmaksām, kā minēts Finanšu regulas 
125. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

(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 Finanšu regulas 125. panta 
1. punkta a) apakšpunktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 226
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Pasākumu ar mērķi veicināt 
atveseļošanu no sociālā un ekonomiskā 
satricinājuma, ko radīja Covid-19 krīze, 
pamatā jābūt noturības un ekoloģiskās un 
sociālās ilgtspējas principiem. Pasākumu 
īstenošanā arī jācenšas apvienot 
nepieciešamību tos steidzami īstenot ar 
ilgtermiņa perspektīvu. Nevajadzētu 
mazināt tādu pasākumu nozīmi, kuru 
pamatā ir spēcīgi zinātniskie pierādījumi 
un plaša politiskā un sociālā vienprātība, 
kā arī nevajadzētu atlikt šādus 
pasākumus, bet gan šādiem pasākumiem 
arī turpmāk jāpiešķir prioritāte.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 228
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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, proti, 
veselības aprūpes, tūrisma, radošo nozaru 
un sporta jomā. Šādi papildu resursi būtu 
jāizmanto tā, lai nodrošinātu Regulā 
[ESAI] noteikto termiņu ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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 sociālo un ekonomisko 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
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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 
izmantot pretēji Savienības stratēģiskajām 
un ekonomiskajām interesēm, tāpēc ar to 
nedrīkst finansēt trešo valstu investīciju 
plānus. Taču, plānojot izmaksas 
atveseļošanas un noturības plānā, būtu 
jāņem vērā investīciju un reformu 
pastāvīgās izmaksas, ja tās nodrošina 
tiešus un pozitīvus strukturālos 
ieguvumus un ja negatīvā ietekme uz 
valsts bilanci ir tikai īslaicīga.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Nicolae Ştefănuță

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. Ar 
mehānisma finansējumu nevajadzētu 
aizstāt valsts pastāvīgās izmaksas, taču 
var paredzēt izņēmumu attiecībā uz 
dalībvalstīm, kas var pienācīgi pamatot 
izdevumu pārnesi, lai sasniegtu Eiropas 
vidējam līmenim atbilstīgus valsts 
izdevumus izglītības un pētniecības 
nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Johan Van Overtveldt
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Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ar Mehānisma finansējumu 
nevajadzētu aizstāt valsts pastāvīgās 
izmaksas, un dalībvalstīm būtu jāsaglabā 
vismaz tāds publisko investīciju līmenis, 
kas atbilst valsts publisko investīciju 
vidējam līmenim piecos iepriekšējos 
gados. Dalībvalstīm, kas pieļauj būtiskas 
novirzes no reformu īstenošanas, kas 
atbalstītas ar Mehānismu, būtu jāatmaksā 
summas, ko tās saņēmušas šo reformu 
īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

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 izmantojama, 
īstenojot InvestEU, lai atbalstītu tādu 
uzņēmumu maksātspēju, kas veic 
darījumdarbības dalībvalstīs, kā arī to 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

(10a) Atveseļošanas un noturības 
mehānismam kā daļai no Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta nevajadzētu 
kļūt par finansiālu slogu nākamajām 
paaudzēm. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai 
atveseļošanas un noturības plāni 
veicinātu pārdomātas fiskālās politikas 
īstenošanu un šā instrumenta aizdevuma 
daļas ātru atmaksu.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Lai jēgpilni veicinātu ekonomikas 
atveseļošanu, ar Mehānismu nevajadzētu 
finansēt valstu pastāvīgos izdevumus, kā 
arī būtu jāievēro vispārējais 
papildināmības princips.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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, kā arī 
mērķi vēlākais līdz 2050. gadam panākt 
taisnīgu pārkārtošanos uz bezoglekļa 
ekonomiku, ir jāpārvērš darbos, ar šo 
regulu izveidotais Mehānisms palīdzēs 
integrēt klimatrīcību un vidisko ilgtspēju 
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atbalstot klimata mērķu sasniegšanu. atbilstīgi Savienības mērķiem enerģijas, 
klimata un vides jomā un principam 
"nenodarīt būtisku kaitējumu", kā arī 
sasniegt kopējo mērķi, kas paredz vismaz 
30 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata un vides mērķu 
sasniegšanu. Ņemot vērā minēto 
horizontālo mērķi un citu ES 
finansēšanas programmu attiecīgo 
devumu Savienības klimata un vides 
mērķu integrēšanā, vismaz 50 % no 
Mehānisma kopējā finansējuma, kā arī 
no kopējā finansējuma, kas noteikts katrā 
lēmumā, ar ko apstiprina atveseļošanas 
un noturības plānu, būtu jāizmanto, lai 
integrētu klimata un vides mērķus. 
Turklāt ar Mehānismu būtu jāfinansē 
tikai tādi projekti, kas atbilst principam 
"nenodarīt būtisku kaitējumu", kas 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) 2020/852 [ES Taksonomijas 
regula]2a.
__________________
2a 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.–43. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 237
Sirpa Pietikäinen

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, 

(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, 50 % no Mehānisma, 
kas izveidots ar šo regulu, finansējuma 
būtu jāparedz tam, lai palīdzētu integrēt 
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kā arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu.

klimatrīcību un vidisko ilgtspēju plašākā 
rīcībpolitikā, kā arī sasniegt kopējo mērķi, 
kas paredz 50 % no ES budžeta 
izdevumiem izlietot, atbalstot klimata un 
citu vides mērķu sasniegšanu atbilstīgi ES 
taksonomijai un principam "nenodarīt 
būtisku kaitējumu".

Mehānismu būtu jāizmanto, lai finansētu 
tikai tos projektus, kas nodrošina, ka ir 
ievērots princips "nenodarīt būtisku 
kaitējumu". Šis princips būtu jāpiemēro 
visam Atveseļošanas un noturības 
mehānisma finansējumam, pieņemto 
deleģēto aktu un pienācīgi ņemot vērā 
Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas 
atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, 
finanšu pakalpojumu nozarē 2. panta 
17. punktu un attiecībā uz vides 
jautājumiem — Regulas (ES) 2020/852 
par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 
ieguldījumu veicināšanai (Taksonomijas 
regula) 17. pantu, lai nodrošinātu ES 
finansējuma izlietojuma prioritāšu 
saskaņotību.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

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 
30 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu. 
Mehānismu būtu jāizmanto, lai finansētu 
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tikai tos projektus, kas nodrošina, ka ir 
ievērots princips "nenodarīt būtisku 
kaitējumu". Šis princips būtu jāpiemēro 
visam Atveseļošanas un noturības 
mehānisma finansējumam, pieņemto 
deleģēto aktu un pienācīgi ņemot vērā 
Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas 
atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, 
finanšu pakalpojumu nozarē 2. panta 
17. punktu un attiecībā uz vides 
jautājumiem — Regulas (ES) 2020/852 
par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 
ieguldījumu veicināšanai (Taksonomijas 
regula) 17. pantu, lai nodrošinātu ES 
finansējuma izlietojuma prioritāšu 
saskaņotību.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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, 50 % no Mehānisma, 
kas izveidots ar šo regulu, finansējuma 
būtu jāparedz tam, lai palīdzētu integrēt 
klimatrīcību un vidisko ilgtspēju plašākā 
rīcībpolitikā, kā arī sasniegt kopējo mērķi, 
kas paredz 30 % no ES budžeta 
izdevumiem izlietot, atbalstot Savienības 
klimata un vides mērķu sasniegšanu. Lai 
sekotu līdzi šādu visaptverošu mērķu 
īstenošanai, būtu jāizmanto ES 
taksonomija. Ar Mehānismu būtu 
jāatbalsta tikai tādas darbības, kas nerada 
būtisku kaitējumu vienam vai vairākiem 
vides mērķiem, kuri minēti Regulas (ES) 
2020/852 9. pantā, kā noteikts šī regulas 
17. pantā, kā arī darbības, kas īstenotas 
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atbilstīgi "minimuma 
aizsargpasākumiem", kuri noteikti 
Regulas (ES) 2020/852 18. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Piernicola Pedicini

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 
50 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata un vides mērķu 
sasniegšanu. Mehānisma ieguldījumam 
klimata mērķu sasniegšanā tiks sekots, 
izmantojot ES klimata marķiera sistēmu, 
ko Komisija izstrādās sadarbībā ar 
potenciālajiem īstenošanas partneriem, 
atbilstoši izmantojot kritērijus, kas 
paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) 2020/852 
(Taksonomijas regula)1a, lai noteiktu, vai 
saimnieciskā darbība ir vides ziņā 
ilgtspējīga.
__________________
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 241
Hélène Laporte
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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. 
Komisijas pašreiz izmantotā metode ir 
vērsta uz to izdevumu daļu, kas paredzēta 
klimata mērķiem neatkarīgi no tā, vai 
klimata pārmaiņas ir vai nav deklarētais 
šo izdevumu mērķis; tā ir pieeja, kas 
atšķiras no ESAO ieteikumiem attīstības 
sadarbības izdevumu uzraudzībai. Tādēļ 
būs precīzi jānosaka izdevumi klimata 
mērķiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 242
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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 vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, 
kā arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata un citu vides mērķu 
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atbalstot klimata mērķu sasniegšanu. sasniegšanu atbilstīgi ES taksonomijai un 
principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu". Klimata pārmaiņas un vides 
degradācija nesamērīgi ietekmē sievietes, 
turklāt sievietes ir nepietiekami 
pārstāvētas lēmumu pieņemšanā par 
klimata pārmaiņu mazināšanas politiku. 
Jānodrošina, lai sievietes un citas 
neaizsargātas grupas tiktu iekļautas visos 
lēmumu pieņemšanas līmeņos, tostarp 
dalībvalstu un ES līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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 
40 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu un 
vienlaikus aizsargājot darba ņēmējus, 
kurus var negatīvi ietekmēt ražošanas 
pārkārtošanas sekas, un nodrošinot tiem 
pilnvērtīgas iespējas, jo īpaši īstenojot 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru un 
aizsargājot darba koplīguma slēgšanas 
sarunu principu. Mehānisms būtu 
jāizmanto, lai finansētu tikai tos 
projektus, kas atbilst principam 
"nenodarīt būtisku kaitējumu" saskaņā 
ar Regulu (ES) 2019/2088.

Or. en

Grozījums Nr. 244
José Gusmão
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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 par prioritāti noteikt 
klimatrīcību un vidisko ilgtspēju, kā arī 
sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 50 % no 
ES budžeta izdevumiem izlietot, atbalstot 
klimata mērķu sasniegšanu. Mehānismu 
nevajadzētu izmantot, lai finansētu 
darbības fosilo degvielu jomā, no kurām 
pakāpeniski būtu jāatsakās, kā arī 
Mehānisma īstenošanai jābūt atbilstīgai 
principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu". Turklāt šie mērķi jāsasniedz, 
aizsargājot darba ņēmējus, kurus var 
negatīvi ietekmēt ražošanas pārkārtošanas 
sekas, jo īpaši īstenojot Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Martin Hojsík

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 vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā. 
Tādēļ 37 % Mehānisma finansējuma tiks 
paredzēti klimata jomai, lai sasniegtu 
kopējo mērķi, kas paredz 30 % no ES 
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atbalstot klimata mērķu sasniegšanu. budžeta izdevumiem izlietot, atbalstot 
klimata mērķu sasniegšanu, kā arī 
atbalstot horizontālā mērķa sasniegšanu, 
kas paredz 10 % izdevumu izlietot 
biodaudzveidības mērķim. Vispārējais 
princips ir tāds, ka visiem ES izdevumiem 
jābūt saderīgiem ar Parīzes nolīguma un 
Eiropas zaļā kursa mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments rezolūcijā 2020/2732(RSP) aicināja noteikt saistošus mērķus attiecībā uz 
klimatu (30 %) un biodaudzveidību (10 %). Attiecīgi Eiropas Parlamentam būtu jāpieprasa, 
lai izdevumi klimata jomā būtu vismaz 37 % (atbilstīgi Eiropas Komisijas 2020. gada 
27. augusta novērtējumam Nr. 84 par klimata aspekta integrēšanu), lai sasniegtu 30 % 
klimata mērķi, ko Eiropadome noteica saistībā ar DFS un Eiropas Atveseļošanas instrumentu 
un 10 % biodaudzveidības izdevumu mērķi saistībā ar Atveseļošanas un noturības 
mehānismu. Šāda pieeja prasa divkāršu uzskaiti, proti, biodaudzveidības mērķa sasniegšanu 
var veicināt, atbalstot ar klimatu saistītus izdevumus.

Grozījums Nr. 246
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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, 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti 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 ES budžeta 
izdevumiem izlietot, atbalstot klimata un 
vides mērķu sasniegšanu. Ar Mehānismu 
būtu jāatbalsta darbības, kas pilnībā 
atbilst Savienības klimata un vides 
standartiem un principam "nenodarīt 
būtisku kaitējumu".

Or. en
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Grozījums Nr. 247
Mauri Pekkarinen

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 
30 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu. 
Attiecīgi investīcijām, kuru pamatā ir no 
fosilajām izejvielām iegūto materiālu 
izmantošana, būtu jāparedz ne vairāk kā 
viena trešdaļa no Mehānisma finansiālā 
ieguldījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Aurore Lalucq

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 
30 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata un vides mērķu 
sasniegšanu. Mehānisms būtu jāizmanto, 
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lai finansētu tikai tos projektus, kas atbilst 
principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" 
saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 
10. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Victor Negrescu

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. Ir 
vajadzīgi īpaši pasākumi šā jautājuma 
risināšanai ES dalībvalstīs ar vājāku 
finanšu sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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 

(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 
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25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu.

25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu un 
nodrošinot sabiedrības atbalstu, kā arī 
pievēršoties šā procesa sociālajiem un 
ekonomiskajiem aspektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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) Pārskatot prognozes attiecībā uz 
Eiropas zaļo kursu, lai īstenotu ES 
izaugsmes stratēģiju, ar šo regulu 
izveidotajam Mehānismam būtu jāpalīdz 
veicināt ekonomikas atveseļošanu pēc 
Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, par 
būtiskākajiem mērķiem atzīstot 
rūpniecības izaugsmi, ekonomikas 
attīstību un darbvietu radīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

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 svarīgi ir Eiropas 
zaļais kurss un stratēģijas "No lauka līdz 
galdam" un Biodaudzveidības stratēģijas 
mērķi 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 
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atbalstot klimata mērķu sasniegšanu. sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 30 % no 
ES budžeta izdevumiem izlietot, atbalstot 
klimata mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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) Tā kā Covid-19 krīze prasa 
steidzamu rīcību, Savienībai ir jāatliek 
Eiropas zaļā kursa īstenošana un 
Savienības apņemšanās īstenot Parīzes 
nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, līdz būs atrisināta veselības krīze 
un iznīcināts vīruss. Attiecīgās darbības 
būtu jānosaka instrumenta sagatavošanas 
un īstenošanas gaitā, kā arī vēlreiz 
jānovērtē attiecīgo novērtēšanās un 
pārskatīšanas procedūru kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Clara Ponsatí Obiols

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 
50 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 255
Linea Søgaard-Lidell

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Konkurētspējai un pārredzamībai 
jābūt pamatprincipiem Atveseļošanas un 
noturības mehānisma izmantošanā, jo 
stiprāka konkurētspēja ir viens no 
būtiskākajiem izaugsmes faktoriem. 
Izšķiroša nozīme ir jaunuzņēmumu un 
MVU atbalstam, jo tie ir ļoti būtiski zaļajā 
un digitālajā pārkārtošanā, kā arī tie virza 
inovatīvus risinājumus un nozīmīgu 
tehnoloģiju attīstību, kas vajadzīgas, lai 
pārkārtotos uz mazoglekļa sabiedrību. 
Turklāt pārredzamība nodrošinās 
piešķirtā finansējuma nepieciešamo 
uzraudzību un aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Praksē būtu jāturpina stiprināt 
ierosināto saikni augsta līmeņa ES mērķu 
starpā, piemēram, nosakot obligāti 
piemērojamus kopīgus rādītājus, kā to 
ierosinājusi Revīzijas palāta. Tādējādi 
tiktu mazināts risks, ka varētu veidoties 
vāja saikne starp mērķrādītājiem un 
mērķiem, kas noteikti atsevišķos 
atveseļošanas un noturības plānos (RRP), 
un vispārīgākiem mērķiem Atveseļošanas 
un noturības mehānisma līmenī vai pat 
ES līmenī.

Or. en
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Grozījums Nr. 257
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Atzīstot to, cik svarīga ir Eiropas 
dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–
2025. gadam, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķus un jo īpaši piekto mērķi 
ir jāpārvērš darbos, ar šo regulu 
izveidotais Mehānisms palīdzēs veicināt 
dzimumu līdztiesību, dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu un diskriminācijas 
dzimuma dēļ un nevienlīdzības 
izskaušanu.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Papildu vērība jāpievērš salu, salu 
reģionu un tālāko reģionu īpatnībām, kur 
ģeogrāfisko un sociālekonomisko iezīmju 
dēļ var būt nepieciešama cita pieeja, lai 
atbalstītu pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti, kā arī jāņem vērā 
katras dalībvalsts sākotnējā situācija.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Roberts Zīle

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

(11a) Transporta nozares radīto emisiju 
īpatsvars ir lielāks par 25 % no visām 
Savienības CO2 emisijām, tāpēc 
priekšroka būtu jādod investīcijām, ar 
kurām tiek atbalstīta transporta 
dekarbonizācija, atbilstoši konkrētām 
valstīm adresētajiem ieteikumiem, kas jau 
ir sniegti Eiropas pusgada procesā, un arī 
saskaņā ar nacionālajiem atveseļošanas 
un noturības plāniem.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Atbilstīgi izmantojot kritērijus, kas 
paredzēti ES regulējumā ilgtspējīgu 
investīciju veicināšanai (ES taksonomija), 
būtu jāizstrādā metodika, lai noteiktu 
finansējumu vides mērķiem, tostarp 
darbībām klimata un biodaudzveidības 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Domājot par Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru kā par Eiropas sociālo 
stratēģiju, kas nodrošinās sociāli taisnīgu 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti, 
digitalizāciju un demogrāfiskām 
pārmaiņām, kā arī atlabšanu pēc Covid-
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19 pandēmijas, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs īstenot tā 
20 principus un sasniegt sociālā progresa 
mērķus un mērķrādītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11c) Vismaz 30 % no atveseļošanas un 
noturības plāniem būtu īstenojami, lai 
veiktu investīcijas saistībā ar Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra mērķu sasniegšanu. 
Nevienai no Atveseļošanas un noturības 
plāna atbalstītajām reformām un 
investīcijām nevajadzētu būt pretrunā 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
11.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11d) Vismaz 2 % no atveseļošanas un 
noturības plāniem būtu īstenojami, lai 
veicinātu kultūras un radošo nozaru 
atveseļošanos atbilstīgi to īpašajām 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Frances Fitzgerald

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 tikai zaļās 
pārkārtošanās, bet arī digitālās pārveides 
sekmēšanu. Abiem šiem jautājumiem būs 
prioritāra nozīme mūsu ekonomikas 
atjaunošanā un modernizēšanā. Ņemot vērā 
to, ka Covid-19 pandēmija ir izgaismojusi 
to, cik būtiski ir novērtēt aprūpes 
pakalpojumus, īpašs uzsvars jāliek uz 
investīcijām aprūpes infrastruktūrā un 
iestādēs, turklāt ne tikai veselības aprūpes 
nozarē, bet arī bērnu aprūpes, personu ar 
invaliditāti aprūpes un vecāka 
gadagājuma iedzīvotāju aprūpes jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Piernicola Pedicini

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 
pārkārtošanās, bet arī digitālās pārveides 
sekmēšanu. Abiem šiem jautājumiem būs 
prioritāra nozīme mūsu ekonomikas 
atjaunošanā un modernizēšanā. Taču 
atbilstīgi piesardzības principam jaunās 
paaudzes digitālajām tehnoloģijām būtu 
jāpievērš īpaša vērība, lai nodrošinātu 
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cilvēku veselības un vides pietiekami 
augstu aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Hélène Laporte

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) Tāpat pienācīga uzmanība būtu 
jāpievērš 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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. 
Pienācīga uzmanība būtu jāpievērš arī tam, 
kā saskaņā ar šo regulu iesniegtie 
nacionālie plāni ietekmēs ne tikai zaļās 
pārkārtošanās un digitālās pārveides, bet 
arī sociālās un teritoriālās kohēzijas 
sekmēšanu, ņemot vērā progresu, kas 
panākts atbilstīgi sociālo rezultātu 
pārskatam un citiem būtiskiem rādītājiem, 
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kas liecina par augšupēju konverģenci 
sociālajā jomā. Visi šie mērķi jāatzīst par 
vienlīdz nozīmīgiem, un tiem būs prioritāra 
nozīme mūsu ekonomikas atjaunošanā un 
modernizēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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 
pārkārtošanās, bet arī digitālās pārveides 
sekmēšanu. Abiem šiem jautājumiem būs 
prioritāra nozīme mūsu ekonomikas 
atjaunošanā un modernizēšanā. Vienlaikus 
īpaša vērība jāpievērš to darba ņēmēju 
aizsardzībai, kuri var saskarties ar 
pārkārtošanās negatīvo ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 269
José Gusmão

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 

(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 
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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.

arī progresam, kas panākts atbilstīgi 
sociālo rezultātu pārskatam un citiem 
būtiskiem rādītājiem, kuri liecina par 
augšupēju konverģenci sociālajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

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 
pārkārtošanās, bet arī digitālās pārveides 
sekmēšanu, tostarp digitālās izglītības, 
prasmju un kompetenču veicināšanu. 
Abiem šiem jautājumiem būs prioritāra 
nozīme mūsu ekonomikas atjaunošanā un 
modernizēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
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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.

gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Tāpat pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī ietekmei uz ekonomikas izaugsmi un 
darbvietu radīšanu. Abiem šiem 
jautājumiem būs prioritāra nozīme mūsu 
ekonomikas atjaunošanā un 
modernizēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Isabel Benjumea Benjumea

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 
pārkārtošanās, bet arī digitālās pārveides 
sekmēšanu un uz zināšanām balstītas 
ekonomikas attīstību. Abiem šiem 
jautājumiem būs prioritāra nozīme mūsu 
ekonomikas atjaunošanā un 
modernizēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

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 

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
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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.

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 un demogrāfisko problēmu 
risināšanu. Abiem šiem jautājumiem būs 
prioritāra nozīme mūsu ekonomikas 
atjaunošanā un modernizēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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) Šai nolūkā dalībvalstis tiks 
aicinātas iesniegt nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus, kuros 
būtu jāparedz investīciju un reformu 
pasākumi četru gadu laikposmā, lai 
atbalstītu Eiropas politikas prioritārās 
jomas, un kuriem jābūt saderīgiem ar 
Savienības politikas mērķiem. 
Finansiālais ieguldījums šo plānu 
īstenošanai un tajos paredzētie pasākumi 
var būt neatmaksājami vai balstīti uz 
aizdevumiem. Horizontālās prasības būtu 
jāpiemēro visiem ar Mehānismu 
atbalstītajiem pasākumiem neatkarīgi no 
finansējuma veida.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
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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.

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 attiecīgo 
dalībvalstu budžeta situāciju un valsts 
parādu. Abiem šiem jautājumiem būs 
prioritāra nozīme dalībvalstu ekonomikas 
atjaunošanā un modernizēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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 nozares pārkārtošanās, bet arī 
digitālās pārveides sekmēšanu. Abiem šiem 
jautājumiem būs prioritāra nozīme mūsu 
ekonomikas atjaunošanā un 
modernizēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Marc Angel

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
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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.

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 
būtiska nozīme mūsu ekonomikas 
atjaunošanā un modernizēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ņemot vērā to, ka Atveseļošanas 
un noturības mehānisma finansējums, 
kas piešķirts saskaņā ar regulu [Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instruments], 
tiek segts no ES vispārējā budžeta, 
jānodrošina, lai finansējums tiktu izlietots 
atbilstīgi vispārējām Eiropas politikas 
prioritātēm. Šajā nolūkā no katrai 
dalībvalstij saskaņā ar Mehānismu 
piešķirtās valsts maksimālās finanšu 
iemaksas neatmaksājamās daļas, kas 
noteikta, ņemot vērā kopējās izmaksas, 
75 % būtu jāparedz reformām un 
investīcijām atbilstīgi trīs Eiropas 
politikas prioritārajām jomām, un tās ir:
– zaļā pārkārtošanās virzībā uz Savienības 
klimata un vides mērķiem;
– atvērta digitālā pārveide, tostarp digitālo 
prasmju programma, kā arī
– sociālās, ekonomiskās un iestāžu 
noturības stiprināšana.
Lai ņemtu vērā valstu atšķirīgās 
investīciju un reformu vajadzības, katrai 
no šīm trijām prioritātēm paredzētā daļa 
var būt mainīga, taču ne mazāka par 20 % 
no izdevumiem, ņemot vērā kopējās 
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izmaksas, katrai no trīs prioritātēm. Lai 
veicinātu tādu nacionālo atveseļošanas un 
noturības plānu sagatavošanu, kas atbilst 
šīm Eiropas prioritārajām jomām, šīs 
regulas pielikumā tiek iekļautas 
nesaistošas un indikatīvas norādes par 
reformām un investīcijām, kas atbilst 
katrai prioritātei.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Mehānisma piemērošanas jomai 
būtu jāietver šādas politikas jomas: 
ekonomiskā, sociālā un teritoriālā 
kohēzija, zaļā un digitālā pārkārtošanās, 
veselība, konkurētspēja, uzņēmējdarbība, 
noturība, produktivitāte, finanšu sistēmu 
stabilitāte, kultūra, izglītība un prasmes, 
bērnu un jauniešu politika, pētniecība un 
inovācija, gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša 
izaugsme, valsts veselības aprūpes 
sistēmas, rīcībpolitikas atbilstīgi Eiropas 
sociālo tiesību pīlāram, tostarp sociālā 
aizsardzība, kvalitatīvas darbvietas un 
investīcijas, dzimumu līdztiesība, personu 
ar invaliditāti integrācija, sociālais 
dialogs un demokrātijas sistēmu 
stiprināšana, tostarp efektīva un 
neatkarīga tiesu sistēma un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms un brīvība.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

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

(12a) Ir svarīgi, lai atveseļošanas un 
noturības plāni būtu saskanīgi ar vides, 
sociālās un pārvaldības ilgtspējas 
īstenošanu, kā arī, lai tie būtu saskanīgi 
ar ES prioritātēm, piemēram, Eiropas zaļo 
kursu, Eiropas sociālo tiesību pīlāru un 
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Or. en

Grozījums Nr. 282
José Gusmão

Regulas priekšlikums
13. apsvērums



AM\1211941LV.docx 103/308 PE655.953v01-00

LV

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

Or. en

Grozījums Nr. 283
Margarida Marques, Pedro Marques

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) 

svītrots
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Nr. XXX/XX (...) [KNR]. Padomei būtu 
jāpiešķir arī pilnvaras saistībā ar šiem 
pašiem relevantajiem gadījumiem šādu 
apturēšanu atcelt ar īstenošanas aktu pēc 
Komisijas priekšlikuma.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Or. en

Grozījums Nr. 285
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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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

Or. en

Grozījums Nr. 286
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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 

svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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

Or. en

Grozījums Nr. 288
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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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, tādējādi 
nodrošinot vienādus īstenošanas 
nosacījumus, Komisijai, izmantojot 
deleģētos aktus, būtu jādod pilnvaras 
apturēt periodu, kurā jāpieņem lēmumi par 
atveseļošanas un noturības plānu 
priekšlikumiem, un apturēt saskaņā ar 
Mehānismu veiktos maksājumus, ja 
Padome saskaņā ar LESD 126. panta 
8. punktu vai 126. panta 11. punktu 
pieņem lēmumu, ka dalībvalsts nav 
veikusi efektīvus pasākumus, lai koriģēto 
tās pārmērīgo budžeta deficītu; ja Padome 
pieņem divus secīgus ieteikumus tajā pašā 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 1176/2011 
8. panta 3. punktu, pamatojoties uz to, ka 
dalībvalsts ir iesniegusi nepietiekamu 
korektīvo pasākumu plānu; ja Padome 
pieņem divus secīgus lēmumus tajā pašā 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 
10. panta 4. punktu, ar kuriem nosaka 
dalībvalsts neatbilstību, pamatojoties uz 
to, ka tā nav veikusi ieteiktos korektīvos 
pasākumus; ja Komisija secina, ka 
dalībvalsts nav veikusi pasākumus, kā 
norādīts Padomes Regulā (EK) 
Nr. 332/2002, un tādējādi nolemj neatļaut 
finansiālās palīdzības izmaksu, kas 
piešķirta minētajai dalībvalstij; ja Padome 
nolemj, ka dalībvalsts neievēro 
makroekonomikas korekciju programmu, 
kas minēta Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 472/2013 
7. pantā, vai neveic pasākumus, kuri 
pieprasīti Padomes lēmumā, kas pieņemts 
saskaņā ar LESD 136. panta 1. punktu. 
Komisijai būtu jāpiešķir arī pilnvaras 
saistībā ar šiem pašiem relevantajiem 
gadījumiem šādu apturēšanu atcelt ar 
deleģēto aktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 289
Marc Angel

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, tādējādi 
nodrošinot vienādus īstenošanas 
nosacījumus, kā arī tiesiskuma, 
demokrātijas un pamattiesību principu 
ievērošanu, Padomei un Eiropas 
Parlamentam ― 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.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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 

(13) Lai būtu iespējams veikt 
pasākumus, kuri Mehānismu sasaista ar 
pareizu ekonomikas pārvaldību, tādējādi 
nodrošinot vienādus īstenošanas 
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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.

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. 
Padomei būtu jāpiešķir arī pilnvaras 
saistībā ar šiem pašiem relevantajiem 
gadījumiem šādu apturēšanu atcelt ar 
īstenošanas aktu pēc Komisijas 
priekšlikuma.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Sirpa Pietikäinen

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, 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 un atgūt 
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 292
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 un budžeta 
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 un atgūt 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

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 

(13) Lai būtu iespējams veikt 
pasākumus, kuri Mehānismu sasaista ar 
pareizu ekonomikas pārvaldību, tādējādi 
nodrošinot vienādus īstenošanas 
nosacījumus, Padomei ― pēc Komisijas 
priekšlikuma un izmantojot deleģētos aktus 
― būtu jādod pilnvaras apturēt periodu, 
kurā jāpieņem lēmumi par atveseļošanas un 
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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.

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 deleģēto aktu pēc 
Komisijas priekšlikuma.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai sekmētu politikas prioritāšu 
īstenošanu un veicinātu pilnvērtīgu 
atveseļošanu, būtu jāpielāgo ekonomikas 
pārvaldības satvars un Eiropas pusgada 
process, lai ņemtu vērā neaizsargātību, ko 
izgaismojusi pašreizējā krīze, kā arī lai 
sagatavotos problēmām nākotnē. Ņemot 
vērā Komisijas 2019. un 2020. gadā 
uzsāktās iniciatīvas, jaunajam satvaram 
efektīvi jāsamazina makroekonomiskā un 
sociālekonomiskā nevienlīdzība, 
jānodrošina demokrātiska 
pārskatatbildība lēmumu pieņemšanā 
ekonomikas pārvaldības jomā un 
jāveicina zaļā kursa kā Savienības jaunās 
izaugsmes stratēģijas īstenošana, lai 
panāktu ES ekonomikas ilgtspēju un 
nodrošinātu, ka pārkārtošanās ir taisnīga 
un iekļaujoša visiem, kā arī jaunajam 
satvaram jāveicina digitālā laikmeta 
sniegto jauno iespēju izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai sekmētu politikas prioritāšu 
īstenošanu un veicinātu pilnvērtīgu 
atveseļošanu, būtu jāpielāgo ekonomikas 
pārvaldības satvars, lai ņemtu vērā 
neaizsargātību, ko izgaismojusi pašreizējā 
krīze, kā arī lai sagatavotos problēmām 
nākotnē. Jaunajam satvaram efektīvi 
jāsamazina makroekonomiskā un 
sociālekonomiskā nevienlīdzība, 
jānodrošina demokrātiska 
pārskatatbildība lēmumu pieņemšanā 
ekonomikas pārvaldības jomā un 
jāveicina zaļā kursa kā Savienības jaunās 
izaugsmes stratēģijas īstenošana, lai 
panāktu ES ekonomikas ilgtspēju un 
nodrošinātu, ka pārkārtošanās ir taisnīga 
un iekļaujoša visiem, kā arī jaunajam 
satvaram jāveicina digitālā laikmeta 
sniegto jauno iespēju izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Mehānisms arī būtu jāizmanto kā 
instruments, ar ko aizsargāt Savienības 
budžetu gadījumos, kad ir konstatēti 
vispārēji trūkumi saistībā ar tiesiskumu. 
Šādā gadījumā Komisijai ar īstenošanas 
aktu būtu jāpieņem lēmums apturēt 
periodu, kas noteikts lēmumu 
pieņemšanai par atveseļošanas un 
noturības plānu priekšlikumiem, vai arī 
apturēt maksājumus no Mehānisma, 
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ievērojot Regulu [.../...] par Savienības 
budžeta aizsardzību gadījumos, kad 
dalībvalstīs ir vispārēji trūkumi saistībā uz 
tiesiskumu. Ar īstenošanas aktu Komisijai 
būtu jāpieņem lēmums izbeigt minētā 
perioda vai maksājumu apturēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un 
noturīgu atveseļošanu visā Savienībā un 
veicinātu ekonomiskā atbalsta sniegšanu 
atbilstīgi Eiropas zaļā kursa mērķiem, šim 
instrumentam būtu jāpalīdz sasniegt DFS 
vispārējo mērķi, kas paredz 50 % no 
finansējuma izlietot, atbalstot 
klimatrīcības integrēšanu. Fonda 
konkrētie mērķi attiecībā uz klimatrīcības 
integrēšanu būtu jāparedz attiecīgajos 
tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Padomei būtu jāpiedāvā risinājumi 
iespējamajām problēmām, kas saistītas ar 
sava labuma meklēšanu, piemēram, 
gadījumos, kad dalībvalstis vilcinās un 
bloķē reformas, līdz tiek nodrošinātas to 
prasības attiecībā uz budžeta instrumentu.

Or. en
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Grozījums Nr. 299
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Eiropas pusgadam no politikas 
koordinācijas satvara vienotā uzraudzības 
ciklā būtu jāorientējas uz satvaru, kas 
koordinē ilgtspējīgas attīstības politiku un 
kas nodrošinātu iespēju koordinēt 
atveseļošanas pasākumus, pamatojoties uz 
Eiropas zaļā kursa, Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu principiem. Vispirms 
būtu jāpanāk lielāka atbildība Eiropas 
pusgada procesā, aktīvāk iesaistot visas 
attiecīgās ieinteresētās personas valsts 
līmenī. Šajā nolūkā būtu jāpārskata 
Stabilitātes un izaugsmes pakts un 
jāpielāgo ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, 
kas veicina atveseļošanas vajadzību un 
tādu investīciju īstenošanu, kas 
nepieciešamas ES politikas prioritātēm.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Ir ļoti svarīgi, lai Mehānisma 
atbalsta galasaņēmēju un saņēmēju 
leģitīmās intereses tiktu pienācīgi 
aizsargātas no maksājumu apturēšanas 
gadījumos, kad ir vispārēji trūkumi 
saistībā ar tiesiskumu. Šādos gadījumos 
Komisijai būtu jāuzņemas atbildība par 
Mehānisma pārvaldību. Šāds Mehānisma 
instruments, kas aizsargā Savienības 
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budžetu gadījumos, kad ir vispārēji 
trūkumi saistībā ar tiesiskumu, būtu 
jāpielāgo citiem ES tiesību aktos 
paredzētiem instrumentiem ar tādu pašu 
mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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 augšupējas ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās konverģences un 
kohēzijas veicināšanai un Covid-19 krīzes 
sociālās un ekonomiskās ietekmes 
mazināšanai, kā arī palīdzēt īstenot 
Savienības pamatmērķus saskaņā ar 
Eiropas zaļo kursu, Parīzes nolīgumu, 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, 
digitālo pārkārtošanos, dzimumu 
līdztiesības stratēģiju un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru. Tālab tam vajadzētu 
palīdzēt uzlabot dalībvalstu noturību un 
pielāgotiesspēju, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un balstīt zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, kuras mērķis ir 
vēlākais līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību ilgtspējīgas 
izaugsmes potenciālu pēc Covid-19 krīzes, 
veicināt kvalitatīvas nodarbinātības 
radīšanu, novērst strādājošo nabadzību un 
sekmēt taisnīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā



PE655.953v01-00 116/308 AM\1211941LV.docx

LV

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, kā arī 
palīdzēt sasniegt mērķus Savienības 
politikas jomās, kā arī Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
mērķus. Tālab tam vajadzētu atbalstīt 
Eiropas prioritārās politikas jomas, proti, 
taisnīgu un iekļaujošu pārkārtošanos uz 
ekoloģiski ilgtspējīgu, energoefektīvu un 
resursefektīvu aprites ekonomiku, 
Savienības klimata mērķi 2030. gadam un 
atvērtas digitālās pārkārtošanās un 
prasmju programmu, kā arī palīdzēt 
uzlabot dalībvalstu sociālo, ekonomisko 
un institucionālo noturību, gatavību 
krīzēm un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, 
tādējādi veicinot darbvietu radīšanu un 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu pēckrīzes situācijā, veicināt 
nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
dzimumu ziņā līdzsvarotu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai, lai 
panāktu lielākā mērā saskaņotu attīstību 
dalībvalstīs, pievēršot īpašu vērību lauku, 
kalnainiem, tāliem un salu reģioniem, kā 
arī reģioniem, kuros ir būtiski vai 
pastāvīgi nelabvēlīgi dabas apstākļi vai 
demogrāfiska atpalicība. Tālab tam 
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atjaunojot Savienības tautsaimniecību 
izaugsmes potenciālu pēckrīzes situācijā, 
veicināt nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo, ekonomisko un 
demogrāfisko ietekmi un balstīt ilgtspējīgu 
zaļo, digitālo un demogrāfisko 
pārkārtošanos, kuras mērķis ir līdz 
2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu pēckrīzes situācijā, jo īpaši 
visvairāk cietušajās nozarēs, tādās kā 
veselības aprūpe, kultūra, tūrisms, 
radošās nozares un sporta nozare, veicināt 
kvalitatīvas nodarbinātības radīšanu un 
sekmēt iekļaujošu ilgtermiņa ekonomisko 
izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Roberts Zīle

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 pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, kuras 
mērķis ir līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Agnès Evren
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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 Savienības ekonomiskās 
labklājības garantēšanai, ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas 
veicināšanai un ieguldījuma sniegšanai 
Savienības politikas mērķu sasniegšanā, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā, Parīzes 
nolīgumā un vienotā tirgus 
nostiprināšanā un padziļināšanā. 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 306
José Gusmão

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 

(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 
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nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi. Lai sasniegtu šos 
mērķus, izšķiroša nozīme būs ekspansīvai 
fiskālās politikas nostājai. Dalībvalstīm 
būtu jāveicina fiskālā konsolidācija, 
sekmējot iekļaujošu izaugsmi un pārvarot 
ekonomikas lejupslīdi.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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 izaugsmes, ekonomikas 
attīstības, darbvietu un nodarbinātības 
aizsardzības, kā arī ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas veicināšanai. 
Tālab tam vajadzētu palīdzēt uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt ražošanas un 
nodarbinātības veicināšanu, jo īpaši 
visvairāk cietušajās nozarēs, piemēram, 
tūrisms un pārtikas piegādes ķēdes, kā arī 
balstīt infrastruktūras un transporta 
attīstību, tādējādi atjaunojot dalībvalstu 
tautsaimniecību izaugsmes potenciālu 
pēckrīzes situācijā, veicināt nodarbinātības 
radīšanu un sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
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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.

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. Izaugsmes 
potenciālu var atjaunot, īstenojot arī 
pasākumus ar mērķi risināt dažādu 
dalībvalstu sarežģīto demogrāfisko 
situāciju, kas kavē ilgtermiņa izaugsmi 
darbaspēka samazināšanās dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Sirpa Pietikäinen

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 un zaļās 
pārkārtošanās īstenošanai atbilstīgi ES 
taksonomijai, neparedzot finansējumu 
darbībām, kas rada būtisku kaitējumu 
videi. 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 
2030. gadam vai vēlākais līdz 2050. gadam 
panākt Eiropas klimatneitralitāti un 
izveidot aprites ekonomiku, tādējādi 
atjaunojot Savienības tautsaimniecību zaļo 
izaugsmes potenciālu pēckrīzes situācijā, 
veicināt nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en
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Grozījums Nr. 310
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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 pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, 
veicināt dzimumu līdztiesību un balstīt 
zaļo un digitālo pārkārtošanos, kā arī 
pārkārtošanos uz noturīgu aprites 
ekonomiku, kuras mērķis ir līdz 
2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti un izveidot dzimumu ziņā 
līdzsvarotu sabiedrību, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu pēckrīzes situācijā, veicināt 
dzimumresponsīvas nodarbinātības 
radīšanu un sekmēt ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Victor Negrescu

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 

(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 
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nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi. Īpaša vērība tiks 
pievērsta un atbalsts nodrošināts valstīm, 
kuras saskaras ar grūtībām klimata 
mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Aurore Lalucq

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 pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, kuras 
mērķis ir līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti, tādējādi pēckrīzes 
situācijā atjaunojot tādu darbību ātrāku 
attīstību, kas ir saderīgas ar Parīzes 
klimata nolīgumu, un ierobežojot 
Savienības tautsaimniecību darbības, kas 
tādas nav, veicināt nodarbinātības radīšanu 
un sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 313
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

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 un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, kuras 
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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.

mērķis ir līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu pēckrīzes situācijā, veicināt 
nodarbinātības radīšanu, konkurētspēju, 
darbvietas un izaugsmi, sekmēt ilgtspējīgu 
mobilitāti un veicināt investīcijas 
dzelzceļa transportā un infrastruktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 314
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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 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. Atbalstītajiem 
pasākumiem vajadzētu būt skaidrai 
Eiropas pievienotajai vērtībai.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai, pilnībā 
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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.

ievērojot valstu suverenitāti. Tālab tam 
vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju un mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, 
tādējādi atjaunojot dalībvalstu 
tautsaimniecību izaugsmes potenciālu 
pēckrīzes situācijā, un sekmēt ilgtspējīgu 
izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Margarida Marques, Pedro Marques

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 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 vienotā tirgus 
pienācīgu darbību un sekmēt ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Marek Belka

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
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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.

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, veicināt 
investīcijas attiecīgajās nozarēs un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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 un 
infrastruktūru atšķirību mazināšanai. 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim (14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
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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.

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, veicināt 
investīcijas galvenajās nozarēs un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

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 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 un ilgtermiņa konkurētspēju 
pēckrīzes situācijā, veicināt nodarbinātības 
radīšanu un sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Regulas priekšlikums
14. apsvērums



AM\1211941LV.docx 127/308 PE655.953v01-00

LV

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 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 
sabiedriskos pakalpojumus, veicināt 
nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Alfred Sant

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 augšupējas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes
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Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Tā kā Mehānisms ir Atveseļošanas 
instrumenta (Next Generation EU) daļa, 
attiecībā uz tā finansējumu būtu 
jāsagatavo skaidrs un ticams atmaksas 
plāns. Atmaksa jāveic, paredzot papildu 
pašu resursus, kas būtu jānodrošina 
nākamās DFS laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai nostiprinātu Mehānisma 
papildināmības mērķi un tādējādi 
palielinātu tā Eiropas pievienoto vērtību, 
atbalsttiesīgiem būtu jābūt pasākumiem 
no 2020. gada 1. februāra, kas saistīti ar 
Covid-19 krīzes ekonomiskās un sociālās 
ietekmes mazināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 325
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Atveseļošanas un noturības 
mehānisms nodrošina iespēju modernizēt 
ES budžetu, paredzot investīcijas 
inovatīvos projektos, kas sniedz jaunas 
iespējas nākamajām paaudzēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 326
Sirpa Pietikäinen

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, kā arī 
klimata plānos izvirzītos pārkārtošanās 
reformu un investīciju starpposma un 
galīgos mērķrādītājus. Šis konkrētais 
mērķis būtu jārealizē ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm, vides iestādēm 
un zinātnes aprindām.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 budžetā paredzētu, 
ienesīgu un ticamu investīciju starpposma 
un galīgos mērķrādītājus. Šis konkrētais 
mērķis būtu jārealizē ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 328
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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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 izaugsmi veicinošu reformu un 
ilgtspējīgu investīciju skaidrus starpposma 
un galīgos mērķrādītājus. Šis konkrētais 
mērķis būtu jārealizē ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ar Mehānismu nevajadzētu 
atbalstīt projektus, kas iekļauti trešo 
valstu stratēģisko investīciju plānos, nedz 
arī kārtējos valsts budžeta izdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Mauri Pekkarinen

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ir svarīgi, lai Mehānisma 
finansiālais atbalsts tiktu sniegts tādā 
veidā, kas nodrošina vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus vienotajā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper
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Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Lai saglabātu vienotā tirgus 
integritāti un veicinātu tā padziļināšanu, 
Mehānisma īstenošanā būtu jāpiešķir 
prioritāte projektiem, ar ko tiek atbalstīti 
šie mērķi. Turklāt ar Mehānismu 
nevajadzētu atbalstīt projektus, kas kaitē 
vienotajam tirgum kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 332
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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 

(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. Turklāt 
būtu jānodrošina, ka atveseļošanas un 
noturības plānos ir konsekventi ievērots 
princips par Eiropas pievienoto vērtību un 
papildināmības princips. Lai pastiprinātu 
darbības, kas atbilst Eiropas zaļā kursa, 
Digitālās programmas, Eiropas 
industriālās stratēģijas un MVU 
stratēģijas prioritātēm, kā arī prioritātēm, 
kuras noteiktas Prasmju programmā 
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jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

Eiropai un ar Garantiju bērniem un 
Garantiju jauniešiem, plānā būtu 
jāizklāsta arī pasākumi, kas ir svarīgi sešās 
šajā regulā noteiktajās politikas jomās. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāveic 
stingrā saskaņā ar Savienības prioritātēm 
klimata un vides jomā. Vismaz 37 % no 
atveseļošanas un noturības plāniem būtu 
īstenojami, lai integrētu klimatrīcību, 
turklāt vismaz 20 % no katram plānam 
piešķirtās summas būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu zaļās pārkārtošanās pīlāru. 
Vismaz 20 % no katram plānam piešķirtās 
summas būtu jāizmanto, lai veicinātu 
investīcijas digitālajās tehnoloģijās, 
infrastruktūrā un procesos, un vismaz 
20 % no katram plānam piešķirtās 
summas būtu jāizmanto, lai palīdzētu 
mazināt ilglaicīga kaitējuma risku 
jauniešu izredzēm darba tirgū un to 
vispārējai labklājībai, piedāvājot 
visaptverošus risinājumus nodarbinātības, 
izglītības un prasmju jomā, kas paredzēti 
īpaši jauniešiem. Atveseļošanas un 
noturības plānos būtu konsekventi 
jāievēro Eiropas dzimumu līdztiesības 
stratēģija 2020.–2025. gadam. 
Atveseļošanas un noturības plāniem jābūt 
saderīgiem ar pienākumu ievērot un 
veicināt LES 2. pantā noteiktās vērtības. 
Atveseļošanas un noturības plāniem būtu 
jāveicina konverģence un jāpalīdz 
mazināt reģionu atšķirības, un šajā 
saistībā īpaši atbalstāmi ir Eiropas 
mēroga projekti.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
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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.

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 Eiropas 
politikas prioritārajām jomām un 
Savienības saistībām saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un, sagatavojot plānu, būtu 
jāņem vērā relevantās, konkrētai valstij 
raksturīgās problēmas un prioritātes, kas 
apzinātas 2020. gada Eiropas pusgada 
kontekstā, valsts reformu programmas, 
nacionālos enerģētikas un klimata plānus, 
taisnīgas pārkārtošanās plānus un 
partnerību nolīgumus un darbības 
programmas, kas pieņemtas saskaņā ar 
Savienības fondiem. Pasākumiem būtu 
jāļauj ātri sasniegt nacionālajos enerģētikas 
un klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/1999 33. pantu Mehānismu var 
izmantot arī, lai atbalstītu darbības 
atbilstīgi Savienības atjaunojamo 
energoresursu enerģijas finansēšanas 
mehānismam. Visas atbalstītās darbības 
būtu jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā, un tām 
jābūt atbilstīgām principam "nenodarīt 
būtisku kaitējumu", ko paredz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2020. gada 
18. jūnija Regula (ES) 2020/852 par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 
2019/2088 [ES Taksonomijas regula], un 
datu aizsardzības noteikumiem. 
Mehānismu nevajadzētu izmantot, lai 
atbalstītu darbības, kas noteiktas šajā 
regulā minētajā izslēgšanas sarakstā. 
Turklāt vismaz 50 % no atveseļošanas un 
noturības plāniem būtu īstenojami, lai 
integrētu mērķus klimata un vides 
ilgtspējas jomā, jo īpaši biodaudzveidības 
saglabāšanas jomā. Lai sekotu līdzi šādu 
visaptverošu mērķu īstenošanai, būtu 
jāizmanto ES taksonomija.

Or. en
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Grozījums Nr. 334
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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 relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, un valsts reformu 
programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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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, atbilstošu, efektīvu un 
lietderīgu 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. Turklāt 
būtu jānodrošina, ka atveseļošanas un 
noturības plānos ir konsekventi ievērots 
princips par Eiropas pievienoto vērtību. 
Lai pastiprinātu darbības, kas atbilst 
Eiropas zaļā kursa, Digitālās programmas, 
Eiropas industriālās stratēģijas un MVU 
stratēģijas prioritātēm, kā arī prioritātēm, 
kuras noteiktas Prasmju programmā 
Eiropai un ar Garantiju bērniem un 
Garantiju jauniešiem, plānā būtu 
jāizklāsta arī pasākumi, kas ir svarīgi sešās 
šajā regulā noteiktajās politikas jomās. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāveic 
stingrā saskaņā ar Savienības prioritātēm 
klimata un vides jomā. Vismaz 30 % no 
atveseļošanas un noturības plāniem būtu 
īstenojami, lai atbalstītu vides mērķus 
saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 
9. pantu un darbības saskaņā ar šīs 
regulas 10. panta 1. punktu, 11., 12., 13., 
14. un 15. pantu, un 70 % no katram 
plānam piešķirtās summas būtu jāpiemēro 
princips "nenodarīt būtisku kaitējumu" 
un Regulas (ES) 2020/852 10. panta 
2. punkts. Atveseļošanas un noturības 
plānos būtu konsekventi jāievēro Eiropas 
dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–
2025. gadam.

Or. en
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Grozījums Nr. 336
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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, atbilstošu, efektīvu un 
lietderīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar Savienības 
ilgtermiņa politikas prioritātēm, 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru un ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem, valsts reformu 
programmām, nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās 
plāniem un partnerību nolīgumiem, 
darbības programmām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Savienības fondiem, un/vai 
darbībām, kuras saistītas ar Savienības 
tiesību aktu un politikas īstenošanu. Lai 
pastiprinātu darbības, kas atbilst Eiropas 
zaļā kursa, Digitālās programmas, 
rūpniecības un MVU stratēģijas, Eiropas 
prasmju programmas, Garantijas bērniem 
un Garantijas jauniešiem prioritātēm, 
plānā būtu jāizklāsta arī saskaņoti, 
savstarpēji papildinoši un koordinēti 
pasākumi, kas ir svarīgi sešās šajā regulā 
noteiktajās politikas jomās. Visas 
atbalstītās darbības būtu jāveic stingrā 
saskaņā ar Savienības prioritātēm klimata 
un vides jomā. Vismaz 40 % no 
atveseļošanas un noturības plāniem būtu 
īstenojami, lai integrētu pasākumus 
rīcībai klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomā un vides ilgtspējas 
mērķus. Atveseļošanas un noturības 
plāniem jābūt saderīgiem ar Eiropas 
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dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–
2025. gadam un jo īpaši vērstiem uz 
nevienlīdzības mazināšanu, tostarp 
mērķiem un rādītājiem progresa 
panākšanai sociālajā jomā.
(1. Redakcija "problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas Eiropas pusgada kontekstā, 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru un 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem, valsts 
reformu programmām, nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem, taisnīgas 
pārkārtošanās plāniem un partnerību 
nolīgumiem, darbības programmām, kas 
pieņemtas saskaņā ar Savienības fondiem, 
un/vai darbībām, kas saistītas ar 
Savienības tiesību aktu un politikas 
īstenošanu" attiecas uz visu tekstu.
2. Redakcija "Vismaz 40 % no 
atveseļošanas un noturības plāniem būtu 
īstenojami, lai integrētu pasākumus rīcībai 
klimata un bioloģiskās daudzveidības jomā 
un vides ilgtspējas mērķus" attiecas uz visu 
tekstu.)

Or. en

Grozījums Nr. 337
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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 

(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. Plānā būtu jāizklāsta arī pasākumi, 
kas ir būtiski ekonomiski ilgtspējīgas 
izaugsmes panākšanai. Pasākumiem būtu 
jāļauj ātri sasniegt nacionālajos enerģētikas 
un klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus.
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 338
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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, 

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar valsts reformu 
programmām un darbības programmām, 
kas pieņemtas saskaņā ar Savienības 
fondiem. Pasākumiem būtu jāļauj 
ilgtspējīgi sasniegt nacionālajos plānos un 
to atjauninājumos norādītos mērķrādītājus, 
mērķus un devumus.
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mērķus un devumus. Visas atbalstītās 
darbības būtu jāveic stingrā saskaņā ar 
Savienības prioritātēm klimata un vides 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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 prioritātēm, kas 
apzinātas Eiropas pusgada kontekstā, valsts 
reformu programmām, Padomes un 
Eiropas Parlamenta apspriestajiem 
stratēģiskajiem virzieniem reformu un 
publisko investīciju īstenošanās jomā, 
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, 
Digitālās programmas un rūpniecības 
stratēģijas prioritātēm, plānā būtu 
jāizklāsta arī pasākumi, kas skar zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, kā arī jāuzlabo 
apstākļi, lai stiprinātu noturību globālās 
ietekmes mazināšanā. 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. 
Reformām un investīcijām arī jāpalīdz 
mazināt asimetrijas un veicināt 
konverģenci un kohēziju dalībvalstu 
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starpā un dalībvalstīs.
Or. en

Grozījums Nr. 340
Agnès Evren

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 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. 
Atveseļošanas un noturības plānā jāievēro 
arī Savienības finansējuma 
papildināmības princips un jāatbalsta 
projekti, kas rada reālu Eiropas 
pievienoto vērtību. 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, bioloģiskās 
daudzveidības un vides jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 341
Marc Angel
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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 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. 
Atveseļošanas un noturības plāniem jābūt 
arī saderīgiem ar Eiropas pievienotās 
vērtības principu, vienlaikus nodrošinot 
pamattiesību un Savienības vērtību, kas 
noteiktas LESD 2. pantā, ievērošanu. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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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 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 taisnīgu zaļo un 
digitālo pārkārtošanos. Pasākumiem būtu 
jāļauj samazināt emisijas, ātri sasniegt 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos norādītos 
mērķrādītājus, mērķus un devumus. Visas 
atbalstītās darbības būtu jāveic stingrā 
saskaņā ar Savienības ilgtspējas 
prioritātēm digitālajā un klimata jomā, 
vienlaikus nodrošinot, ka pasākumu 
izmaksas nerada papildu slogu tām 
dalībvalstīm, kuras pakļautas enerģētiskās 
un ekonomiskās nabadzības riskam.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
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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.

reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
jābūt 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. Investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā izpēti, ražošanu, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu, transportu, 
pārvadi vai sadedzināšanu, netiek 
atbalstītas.

Or. en

Grozījums Nr. 344
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

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 

(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 
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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.

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. Plānā būtu jāparedz arī 
pasākumi izglītības un kultūras jomā, kas 
ievērojami stiprina ekonomisko un sociālo 
noturību. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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 

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

Savienības prioritātēm, piemēram, Eiropas 
zaļā kursa, Parīzes nolīguma, ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu, taisnīgas 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, vēlākais, līdz 2050. gadam, 
dzimumu līdztiesības stratēģijas, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra un Digitālās 
programmas prioritātēm, atveseļošanas un 
noturības plānā būtu jāizklāsta arī 
pasākumi, kas ļauj ātri un efektīvi sasniegt 
mērķrādītājus, mērķus un devumus, kas ir 
būtiski šīm prioritātēm. Visas atbalstītās 
darbības būtu jāveic stingrā saskaņā ar 
Savienības prioritātēm klimata un vides 
jomā un, pilnībā ievērojot principu 
"nenodarīt būtisku kaitējumu".

Or. en

Grozījums Nr. 346
Frances Fitzgerald

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 

(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, piemēram, dzimumu digitālās 
plaisas mazināšanai, plānā būtu jāizklāsta 
arī pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos. Pasākumiem būtu jāļauj ātri 
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klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

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. Visām 
atbalstītajām darbībām jābūt arī pilnībā 
atbilstīgām Eiropas dzimumu līdztiesības 
stratēģijai 2020.–2025. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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 
jābūt 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, 
dzimumu līdztiesības plāniem un 
partnerību nolīgumiem un darbības 
programmām, kas pieņemtas saskaņā ar 
Savienības fondiem. Lai pastiprinātu 
darbības, kas atbilst Eiropas dzimumu 
līdztiesības stratēģijas, Eiropas zaļā kursa 
un Digitālās programmas prioritātēm, plānā 
būtu jāizklāsta arī pasākumi, kas skar 
dzimumu līdztiesības veicināšanu, 
piemēram, dzimumu digitālās plaisas 
mazināšanu, un 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 līdztiesības, klimata un vides 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Nicolae Ştefănuță

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 relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, tostarp to dalībvalstu 
problēmām un prioritātēm, kas 
apņēmušās pievienoties eurozonai, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 349
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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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 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.

Or. en

Grozījums Nr. 350
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

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 

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
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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.

īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai 
atveseļošanas un noturības plāns būtu 
saderīgs ar relevantajām, konkrētai valstij 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas Eiropas pusgada kontekstā. 
Plānam vajadzētu būt saderīgam arī ar 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 351
Marek Belka

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 

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu, kā arī publisko un privāto 
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 
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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.

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, vides un 
digitālajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 

(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 saskaņotam 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 
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norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 gada 
atveseļošanas un noturības plāni sekmē 
Mehānisma mērķu sasniegšanu, tajos būtu 
jāietver reformu un publisko investīciju 
projektu īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
stratēģiju. Gada atveseļošanas un 
noturības plāniem 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. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 354
José Gusmão
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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. Valsts reformu programmām, 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, taisnīgas pārkārtošanās plāniem 
un partnerību nolīgumiem un darbības 
programmām jābūt atbilstīgiem Eiropas 
zaļā kursa, Eiropas sociālo tiesību pīlāra, 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu un 
Digitālās programmas prioritātēm un 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. Būtu jānodrošina iespēja 
sociālajiem partneriem sniegt savu 
devumu agrīnā posmā pirms dalībvalstu 
atveseļošanas un noturības plānu 
iesniegšanas ES.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Tā kā vietējās valdības un 
pašvaldības ir visvairāk pietuvinātas 
saviem iedzīvotājiem un tā kā tām ir 
labāka izpratne par vietējo kopienu un 
ekonomikas vajadzībām un problēmām, 
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tām ir izšķiroša nozīme ekonomikas un 
sociālajā atveseļošanā. Ņemot to vērā, 
pašvaldības un vietējās valdības būtu 
aktīvi jāiesaista šā Mehānisma plānošanā 
un īstenošanā, tostarp atveseļošanas un 
noturības plānu sagatavošanā un saskaņā 
ar Mehānismu īstenoto projektu 
pārvaldībā. Lai pilnībā izmantotu 
pašvaldību un vietējo valdību potenciālu 
atveseļošanas un noturības panākšanā, 
tām būtu jāparedz ievērojama daļa no 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
finansējuma, nodrošinot pašvaldībām un 
vietējām valdībām tiešu piekļuvi šim 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Atveseļošanas un noturības plānos 
būtu konsekventi jāievēro Eiropas 
dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–
2025. gadam. Plānos būtu jāiekļauj 
transversāla sadaļa par dzimumu 
jautājumiem, tostarp obligāti ietekmes uz 
dzimumiem novērtējumi un ex post 
pārbaužu rezultāti, dzimumu jautājumu 
izvērtējums un prasības attiecībā uz 
dzimumu līdzsvaru un vienādu darba 
samaksu saistībā ar visiem saimnieciskās 
darbības veidiem, kuriem plānos paredzēts 
atbalsts. Dalībvalstīm plānos būtu arī 
jāparedz datu vākšana dzimumu dalījumā 
un dzimumu līdztiesības principa 
ievērošana budžeta plānošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Komisija, pamatojoties uz Regulu 
(ES) 2020/852 un ievērojot principu 
"nenodarīt būtisku kaitējumu" saskaņā 
ar Regulu (ES) 2019/2088, ar deleģēto 
aktu pieņem klimata un biodaudzveidības 
novērtēšanas pamatnostādnes, lai 
palīdzētu dalībvalstīm nodrošināt, ka visi 
atveseļošanas un noturības plānā 
paredzētie pasākumi nerada kaitējumu 
biodaudzveidībai, klimatam un vides 
ilgtspējai.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Piernicola Pedicini

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ar Mehānismu nevajadzētu 
atbalstīt darbības, kas rada būtisku 
kaitējumu jebkuram no mērķiem vides 
jomā, kas noteikti Regulas (ES) 2020/852 
9. pantā saskaņā ar tās 17. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Tā kā vietējās valdības un 
pašvaldības ir visvairāk pietuvinātas 
saviem iedzīvotājiem un tā kā tām ir 
labāka izpratne par vietējo kopienu un 
ekonomikas vajadzībām un problēmām, 
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tām ir izšķiroša nozīme ekonomikas un 
sociālajā atveseļošanā. Ņemot to vērā, 
pašvaldības un vietējās valdības būtu 
aktīvi jāiesaista šā Mehānisma plānošanā 
un īstenošanā, tostarp atveseļošanas un 
noturības plānu sagatavošanā un saskaņā 
ar Mehānismu īstenoto projektu 
pārvaldībā. Lai pilnībā izmantotu 
pašvaldību un vietējo valdību potenciālu 
atveseļošanas un noturības panākšanā, 
tām būtu jāparedz konkrēta daļa no 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
finansējuma, nodrošinot pašvaldībām un 
vietējām valdībām tiešu piekļuvi šim 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Komisija, pamatojoties uz Regulu 
(ES) 2020/852 un ievērojot principu 
"nenodarīt būtisku kaitējumu" saskaņā 
ar Regulu (ES) 2019/2088, ar deleģēto 
aktu pieņem darbību klimata un 
biodaudzveidības jomā integrēšanas 
izsekošanas metodiku un vides ilgtspējas 
mērķus, lai palīdzētu dalībvalstīm 
izstrādāt un īstenot atveseļošanas un 
noturības plānus un izsekot to devumu 
attiecībā uz ES un attiecīgās dalībvalsts 
mērķiem klimata un biodaudzveidības 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 361
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

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

(16b) Dalībvalstīs, kurās ES konstatē 
vispārējus trūkumus saistībā ar 
tiesiskumu un tādēļ pieņem lēmumu 
apturēt Savienības līdzekļu 
pārskaitījumus attiecīgās dalībvalsts 
valdībai, īstenojot Komisijas tiešu 
pārvaldību, Atveseļošanas un noturības 
fonda finansējums būtu jādara pieejams 
reģionālajām un vietējām pašvaldībām, 
uzņēmumiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām to noteikto projektu 
īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
16.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16c) Komisija, pamatojoties uz Eiropas 
dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–
2025. gadam, ar deleģēto aktu pieņem 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas 
izsekošanas metodiku, lai palīdzētu 
dalībvalstīm izstrādāt, īstenot un izsekot 
atveseļošanas un noturības plānu devumu 
attiecībā uz ES un attiecīgās dalībvalsts 
mērķiem dzimumu līdztiesības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16c) Atveseļošanas un noturības plānos 
paredzētajiem pasākumiem jābūt 
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saderīgiem arī ar pienākumu ievērot un 
veicināt LES 2. pantā noteiktās vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
16.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16d) Dalībvalstīm atveseļošanas un 
noturības plānu izstrādes procesā būtu 
jānodrošina apspriedes ar vietējām un 
reģionālajām iestādēm, sociālajiem 
partneriem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un citām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām. Lai uzlabotu 
atveseļošanas un noturības plānu 
saskanību un atbilstību, agrīnā posmā — 
pirms plānu oficiālas iesniegšanas ES — 
būtu jādod iespēja vietējām un 
reģionālajām iestādēm, sociālajiem 
partneriem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un citām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām sniegt savu 
devumu. Ar vietējām un reģionālajām 
iestādēm, sociālajiem partneriem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
citām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām būtu jāapspriežas ne vēlāk kā 
trīs mēnešus pirms dalībvalsts 
atveseļošanas un noturības plāna projekta 
oficiālās iesniegšanas. Apspriedes ar 
vietējām un reģionālajām iestādēm, 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
būtu jārīko atbilstīgi valsts tiesību aktiem 
un praksei. Atveseļošanas un noturības 
plānos būtu jāsniedz skaidrojums par to, 
kā ņemts vērā vietējo un reģionālo 
iestāžu, sociālo partneru, pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju un citu attiecīgo 
ieinteresēto personu devums un, ja 
ieinteresētās personas to vēlas, to 
atzinumi būtu jāpievieno valsts reformu 
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programmām vai attiecīgā gadījumā 
valstu atveseļošanas un noturības 
plāniem.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ja dalībvalstij nepiemēro Eiropas 
pusgada uzraudzību un izvērtēšanu, 
pamatojoties uz Regulas (ES) 
Nr. 472/201311 12. pantu, vai tai piemēro 
pārbaudes pasākumus saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 332/200212, 
vajadzētu būt iespējai saistībā ar 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
ar minētajās regulās izklāstītajiem 
pasākumiem, piemērot attiecīgajai 
dalībvalstij šīs regulas noteikumus.

svītrots

__________________
11 OV L 140, 27.5.2013.
12 OV L 53, 23.2.2002.

Or. fr

Grozījums Nr. 366
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ja dalībvalstij nepiemēro Eiropas 
pusgada uzraudzību un izvērtēšanu, 
pamatojoties uz Regulas (ES) 
Nr. 472/201311 12. pantu, vai tai piemēro 
pārbaudes pasākumus saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 332/200212, 
vajadzētu būt iespējai saistībā ar 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 

svītrots
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ar minētajās regulās izklāstītajiem 
pasākumiem, piemērot attiecīgajai 
dalībvalstij šīs regulas noteikumus.
__________________
11 OV L 140, 27.5.2013.
12 OV L 53, 23.2.2002.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ja dalībvalstij nepiemēro Eiropas 
pusgada uzraudzību un izvērtēšanu, 
pamatojoties uz Regulas (ES) 
Nr. 472/201311 12. pantu, vai tai piemēro 
pārbaudes pasākumus saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 332/200212, 
vajadzētu būt iespējai saistībā ar 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
ar minētajās regulās izklāstītajiem 
pasākumiem, piemērot attiecīgajai 
dalībvalstij šīs regulas noteikumus.

svītrots

__________________
11 OV L 140, 27.5.2013.
12 OV L 53, 23.2.2002.

Or. en

Grozījums Nr. 368
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ja dalībvalstij nepiemēro Eiropas 
pusgada uzraudzību un izvērtēšanu, 
pamatojoties uz Regulas (ES) 
Nr. 472/201311 12. pantu, vai tai piemēro 

(17) Ja dalībvalstij nepiemēro Eiropas 
pusgada uzraudzību un izvērtēšanu, 
pamatojoties uz Regulas (ES) 
Nr. 472/201311 12. pantu, vai tai piemēro 
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pārbaudes pasākumus saskaņā ar Padomes 
Regulu (EK) Nr. 332/200212, vajadzētu būt 
iespējai saistībā ar problēmām un 
prioritātēm, kas apzinātas ar minētajās 
regulās izklāstītajiem pasākumiem, 
piemērot attiecīgajai dalībvalstij šīs regulas 
noteikumus.

pārbaudes pasākumus saskaņā ar Padomes 
Regulu (EK) Nr. 332/200212, saistībā ar 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Komisijas apstiprinātajos pārkārtošanās 
plānos, attiecīgajai dalībvalstij tomēr 
piemēro šīs regulas noteikumus.

__________________ __________________
11 OV L 140, 27.5.2013. 11 OV L 140, 27.5.2013.
12 OV L 53, 23.2.2002. 12 OV L 53, 23.2.2002.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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 un lai 
veicinātu dialogu Savienības iestāžu 
starpā un nodrošinātu ekonomiskā 
dialoga labāku pārredzamību un 
demokrātisku pārskatatbildību, Padomei 
un Eiropas Parlamentam Eiropas pusgada 
ietvaros būtu jāvar apspriest stratēģiskos 
virzienus reformu un publisko investīciju 
īstenošanā ES mērogā, ņemot vērā 
atveseļošanas, noturības un 
pielāgotiesspējas situāciju Savienībā. Šiem 
stratēģiskajiem virzieniem būtu efektīvi 
jāpalīdz stiprināt dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un sekmēt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju. 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 370
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

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, 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. Komisija 
nodrošina, 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 monetāro 
dialogu.

Or. en

Grozījums Nr. 371
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(18) Lai dalībvalstīm, sagatavojot un 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus, 
būtu pietiekama informācija, Padomei un 
Eiropas Parlamentam Eiropas pusgada 
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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.

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. 
Komisijai būtu nodrošina, lai visa 
attiecīgā informācija, tostarp plānu 
projekti, ko dalībvalstis iesniegušas 
Komisijai, vienlaikus un ar vienādiem 
nosacījumiem būtu pieejama Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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, Padomei un 
Eiropas Parlamentam Eiropas pusgada 
ietvaros būtu jāvar apspriest atveseļošanas, 
noturības un pielāgotiesspējas situāciju 
Savienībā. Lai nodrošinātu pienācīgus 
pierādījumus, šīs diskusijas cita starpā 
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 
savlaicīgi, vienlaikus un ar vienādiem 
nosacījumiem būtu pieejama Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Hélène Laporte
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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, 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. Tomēr 
dalībvalstīm būs iespēja atveseļošanas 
plānos pievienot jaunus elementus, ko 
Eiropas pusgads neparedz.

Or. fr

Grozījums Nr. 374
José Gusmão

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, Padomei un 
Eiropas Parlamentam 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. 
Visa informācija vienlaikus un ar 
vienādiem nosacījumiem būtu jādara 
pieejama Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en
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Grozījums Nr. 375
Sirpa Pietikäinen

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, Padomei 
Eiropas pusgada ietvaros būtu jāvar 
apspriest atveseļošanas, noturības, 
klimatiskās pārkārtošanās 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 un panākot 
progresu valstu pārkārtošanās plānu 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 376
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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, Padomei un 
Eiropas Parlamentam 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 377
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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, Padomei un 
Eiropas Parlamentam būtu jāvar apspriest 
atveseļošanas, noturības un 
pielāgotiesspējas situāciju Savienībā. Lai 
nodrošinātu pienācīgus pierādījumus, šīs 
diskusijas būtu jābalsta uz Komisijas 
apkopoto stratēģisko un analītisko 
informāciju un, ja tā ir pieejama, 
informāciju par plānu īstenošanu 
iepriekšējos gados.

Or. en

Grozījums Nr. 378
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Strādājot pie atveseļošanas un 
noturības plānu sagatavošanas un 
īstenošanas un piedāvājot reformas un 
investīcijas, dalībvalstīm būtu jāņem vērā 
LESD 107. pants, kā arī valsts atbalsta 
tiesiskais regulējums un tajā noteiktie 
ierobežojumi. Iekšējā 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 būtu jāpilda savs 
Līgumos noteiktais pienākums garantēt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
iekšējā tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 379
Markus Ferber

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu paredzēt līdzekļu ģeogrāfisku piešķiršanu.

Grozījums Nr. 380
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

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 

(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 
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dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, apgriezto 
iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju un relatīvo bezdarba līmeni.

uz katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni 2015.–2019. gadā. Šī maksimālā 
finanšu iemaksa 2023. un 2024. gadā 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 
iedzīvotāju skaitu, apgriezto IKP un 
katras dalībvalsts relatīvo bezdarba līmeni 
2015.–2019. gadā, kā arī kumulatīvo reālā 
IKP zudumu, kas salīdzinājumā ar 
2019. gadu ir konstatēts 2020.–2021. gada 
laikposmā.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

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 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 iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni 2020. gadā. Šī maksimālā finanšu 
iemaksa 2023. un 2024. gadā būtu 
jāaprēķina, pamatojoties uz iedzīvotāju 
skaitu, kumulatīvo IKP uz vienu 
iedzīvotāju procentuālo zudumu un vidējo 
relatīvo bezdarba līmeni, kas 
salīdzinājumā ar 2019. gadu ir konstatēts 
2020.–2022. gada laikposmā.

Or. en
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Grozījums Nr. 382
Engin Eroglu

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 mazinātu bezrūpīgas rīcības 
risku, visām dalībvalstīm nebūtu jāsaņem 
naudas pārvedumi, bet gan tikai kredīti, 
kuru apmēru aprēķina, ņemot vērā 
iedzīvotāju skaitu un tādus koronavīrusa 
krīzes rādītājus kā saslimstības gadījumu 
skaits, nāves gadījumu skaits, IKP un 
bezdarba līmeņa attīstība, sākot no 
2020. gada februāra, tomēr nekādā 
gadījumā nepiešķirot atlīdzību par 
iepriekš neveiktām reformām.

Or. de

Pamatojums

Priekšlikumā ir paredzēts, ka 100 % (Komisija) vai attiecīgi 70 % (Padome un Parlaments) 
finansējuma piešķirs, pamatojoties uz retrospektīviem datiem. Atlīdzību piešķirs par, 
piemēram, augstu bezdarba līmeni pagātnē, un tādējādi to saņems valstis, kas pēdējos gados 
nav rīkojušās un nav izpildījušas Eiropas pusgada ieteikumus.

Grozījums Nr. 383
Frances Fitzgerald

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., 

(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., 
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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.

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 
reālā IKP zudumu, kas konstatēts 
2020. gadā, kā arī kumulatīvo reālā IKP 
zudumu, kas konstatēts 2020.–2021. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Sirpa Pietikäinen

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 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, kā 
arī, ņemot vērā panākto progresu 
Komisijas apstiprināto valstu 
pārkārtošanās plānu īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka finanšu iemaksa (19) Lai nodrošinātu, ka finanšu iemaksa 
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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.

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 par 
laiku, sākot no pieciem gadiem pirms 
līdzekļu piešķiršanas, un līdz 
2024. gadam.

Or. fr

Grozījums Nr. 386
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 
izaugsmi veicinošās reformas un 
ilgtspējīgas 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, relatīvo bezdarba līmeni un 
IKP samazinājumu 2019.–2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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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 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, valsts parāda ilgtspēju un 
relatīvo bezdarba līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 388
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 
gada 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 389
Piernicola Pedicini

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Pandēmijas sociālekonomiskās 
sekas tādu iemeslu dēļ kā ekonomiskās un 
sociālās atšķirības, atšķirīgais 
konkurētspējas potenciāls un atkarība no 
tūrisma, klientu apkalpošanas 
pakalpojumiem vai pakalpojumiem, kurus 
nevar veikt attālināti, reģionos un 
teritorijās, visticamāk, nebūs vienādas. 
Tas rada risku, ka dalībvalstīs 
paplašināsies reģionālās un teritoriālās 
atšķirības, pasliktinot neviendabīgās 
tendences starp mazāk attīstītiem 
reģioniem un attīstītākiem reģioniem, 
starp sociālajām perifērijām un pārējām 
pilsētas teritorijām, kā arī starp dažām 
pilsētas teritorijām un lauku apvidiem. 
Ņemot vērā vidējā bezdarba līmeņa 
ietekmi uz katrai dalībvalstij paredzētās 
Mehānisma maksimālās finanšu iemaksas 
aprēķināšanas metodiku, prioritāte būtu 
jāpiešķir reģioniem un teritorijām ar 
augstāko bezdarba līmeni, lai mazinātu 
pandēmijas sociālekonomisko ietekmi un 
veicinātu ekonomikas atveseļošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Roberts Zīle

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Ir jāatzīst, ka finansējuma sadale 
nav bijusi pilnībā taisnīga, jo bezdarba 
līmenis, ko izmanto I pielikumā 
izklāstītajā metodikā, nav pielāgots, lai 
ņemtu vērā ar darbaspēku saistītās 
iekšējās migrācijas plūsmas dalībvalstu 
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starpā, kas ietekmē dalībvalstu iedzīvotāju 
skaitu un bezdarba līmeni tādā veidā, ka 
netiek atspoguļota reālā sociālekonomiskā 
situācija, jo īpaši dalībvalstīs, kurās 
migrācijas plūsmas ir bijušas negatīvas, 
tādējādi samazinot pieejamo finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
finansē tikai reālas politikas prioritātes, 
kas nodrošina pozitīvu ilgtermiņa 
ekonomisko ietekmi, arī tām jāpiedalās 
finansēšanā. Tādēļ būtu jāpieprasa 
dalībvalstīm līdzfinansēt saskaņā ar 
Mehānismu finansētos izdevumus 20 % 
apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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 

(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 
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15. oktobrī. 15. oktobrī. Lai sagatavotu atveseļošanas 
un noturības plānus, būtu jāparedz 
iespēja dalībvalstīm izmantot tehniskā 
atbalsta instrumentu, ievērojot Regulu 
(ES) XX/YYYY [ar ko tiek izveidots 
tehniskā atbalsta instruments].

Or. en

Grozījums Nr. 393
Bogdan Rzońca

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 kā 
atsevišķs valsts reformu programmas 
pielikums. Lai nodrošinātu ātru īstenošanu, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iesniegt 
plāna projektu, sākot no iepriekšējā gada 
15. oktobra. Eurozonas dalībvalstīm plāna 
projekts būtu jāiesniedz kopā ar nākamā 
gada budžeta projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 gada atveseļošanas un 
noturības plānu priekšlikumus, un jānosaka 
to satura elementi. Lai nodrošinātu 
procedūru raitu norisi, dalībvalstij gada 
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 vajadzētu būt iespējai iesniegt 
pirmo gada plāna projektu kopā ar gada 
budžeta projektu līdz 2020. gada 
15. oktobrim un galīgo gada 
atveseļošanas un noturības plānu ne vēlāk 
kā līdz 2021. gada 28. februārim.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Hélène Laporte

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, jo 
īpaši izmantojot tehniskā atbalsta 
instrumentu, 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 396
Sirpa Pietikäinen

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 

(20) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs atveseļošanas, 
noturības un ilgtspējīgas pārkārtošanās 
plānu priekšlikumus, un jānosaka to satura 
elementi. Lai nodrošinātu procedūru raitu 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai valsts līmenī nodrošinātu 
plašas debates un vienprātību par 
ierosinātajiem pasākumiem, plāns būtu 
jāsagatavo ciešā sadarbībā ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām valsts un 
reģionālā līmenī, piemēram, vietējām 
pašvaldībām, sociālajiem partneriem, kā 
arī privātā sektora un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem. Plānu pirms tā 
oficiālas iesniegšanas Komisijai būtu 
jāapstiprina attiecīgās valsts 
parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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. 

(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. Lai 
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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.

panāktu plašāko iespējamo konsensu, 
plāns būtu jāsagatavo, pamatojoties uz 
daudzlīmeņu dialogu ar vietējām 
iestādēm, sociālajiem partneriem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
citām attiecīgām ieinteresētajām 
personām atbilstīgi partnerības 
principam, ko paredz Eiropas strukturālie 
un investīciju fondi. 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 Eiropas zaļā kursa 
mērķiem, jo īpaši ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciālu, kvalitatīvu darbvietu radīšanu 
un ekonomisko un sociālo noturību un 
kāda ir plāna atbilstība Eiropas 
prioritārajām politikas jomām. Valstu 
plānos būtu jāizklāsta nosacījumu 
finansējuma politiskai neitrālai sadalei, 
lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību un 
bezpeļņas organizācijas, kā arī 
neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus, un 
plānos valstu valdībām būtu arī 
jāapņemas piešķirt pietiekamu 
finansējumu pašvaldībām un vietējām 
valdībām. Valstu plānos būtu jāiekļauj arī 
skaidrojums par to, kā plānā iekļautie 
pasākumi novērsīs trūkumus saistībā ar 
LES 2. pantā paredzētajām vērtībām, kā 
arī skaidrojums par ierosinātā 
atveseļošanas un noturības plāna saderību 
ar valstij adresētiem ieteikumiem attiecībā 
uz 2020. gadu, kas pieņemti Eiropas 
pusgada kontekstā. Tajā būtu arī 
jāpamato, kā plāns veicinās dzinumu 
līdztiesību un dzimumu ziņā līdzsvarotu 
izaugsmi un darbvietu radīšanu. Visā 
procesa gaitā būtu jātiecas panākt un 
īstenot ciešu sadarbību starp Komisiju un 
dalībvalstīm. Visiem pasākumiem, kas 
saņem Mehānisma atbalstu, jābūt 
saderīgiem ar valsts praksi un principiem 
darba koplīgumu slēgšanas jomā saskaņā 
ar LESD 152. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 399
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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. Lai 
panāktu atbildību par plāna īstenošanu, 
plāns būtu jāsagatavo, pamatojoties uz 
daudzlīmeņu dialogu un partnerību ar 
vietējām un reģionālajām iestādēm, 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
attiecīgām ieinteresētajām personām. 
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 sešās šajā regulā noteiktajās 
jomās; tajā būtu jāizklāsta pirms plāna 
iesniegšanas rīkoto apspriežu ar 
ieinteresētajām personām rezultāti, kā arī 
galīgie un starpposma mērķrādītāji, kas 
attiecas uz nevienlīdzību un 
sasniedzamajiem sociālā progresa 
rādītājiem, kā arī uz pasākumiem, kas 
skar zaļo un digitālo pārkārtošanos; tajā 
būtu jāiekļauj arī skaidrojums par 
ierosinātā atveseļošanas un noturības plāna 
saderību ar ES un tās dalībvalstu 
problēmām, mērķiem un saistībām, kas 
apzinātas Eiropas pusgada kontekstā, 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principiem 
un ilgtspējīgas attīstības mērķiem, valsts 
reformu programmām, nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem, taisnīgas 
pārkārtošanās plāniem, partnerību 
nolīgumiem, darbības programmām, kas 
pieņemtas saskaņā ar Savienības fondiem, 
un/vai darbībām, kas saistītas ar 
Savienības tiesību aktu un politikas 
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īstenošanu. Visā procesa gaitā būtu 
jātiecas panākt un īstenot ciešu sadarbību 
starp Komisiju un dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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 zaļo un digitālo pārkārtošanos; 
tajā būtu jāiekļauj arī skaidrojums par 
ierosinātā atveseļošanas un noturības plāna 
saderību ar prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā, kā arī 
skaidrojums par to, kā plānotās reformas 
un investīcijas palīdzēs risināt problēmas 
labas un efektīvas valsts pārvaldes jomā 
un nodrošinās trūkstošās spējas, īstenojot 
spēju veidošanas pasākumus. 
Dalībvalstīm atveseļošanas un noturības 
plānu sagatavošanā būtu jānodrošina 
partnerības principa ievērošana, 
pamatojoties uz vairāklīmeņu pārvaldības 
pieeju un nodrošinot pilsoniskās 
sabiedrības un sociālo partneru iesaisti. 
Visā procesa gaitā būtu jātiecas panākt un 
īstenot ciešu sadarbību starp Komisiju un 
dalībvalstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 401
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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. Lai 
panāktu plašāko iespējamo konsensu, 
plāni būtu jāsagatavo, pamatojoties uz 
daudzlīmeņu dialogu ar pašvaldībām, 
vietējām un reģionālajām iestādēm, 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, tostarp 
jauniešu organizācijām, un citām 
attiecīgām ieinteresētajām personām. 
Būtu jādara pieejama informācija par 
šādu apspriežu veikšanu. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni
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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 gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību. Visā procesa gaitā būtu jātiecas 
panākt un īstenot ciešu sadarbību starp 
Komisiju un dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 403
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 

(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 



PE655.953v01-00 182/308 AM\1211941LV.docx

LV

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.

atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz ilgtspējīgas un iekļaujošas 
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu, 
darījumdarbības vides veicināšanu, 
kvalitatīvu darbvietu radīšanu un 
ekonomisko, teritoriālo un sociālo 
noturību; tajā būtu jāiekļauj arī pasākumi, 
kas skar ilgtspējīgu zaļo, digitālo un 
demogrāfisko pārkārtošanos, veselības 
aprūpes noturības veicināšanu, 
konverģenci, spēcīgāku konkurētspēju, 
tostarp tūrisma nozares, radošo nozaru un 
sporta nozares atveseļošanu; 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.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Dimitris Papadimulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām 
ilgtspējīgām reformām un investīcijām, 
dalībvalstīm, kas vēlas saņemt atbalstu, 
būtu jāiesniedz Komisijai pienācīgi 
argumentēts un pamatots atveseļošanas un 
noturības plāns. Šie plāni būtu jāsagatavo, 
pamatojoties uz vairāklīmeņu jēgpilnām 
un iekļaujošām apspriedēm ar vietējām 
un reģionālajām iestādēm, sociālajiem 
partneriem, darba ņēmējiem, vietējām 
kopienām, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un citām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām valsts un 
reģionālā līmenī. Atveseļošanas un 
noturības plānā būtu jāizklāsta detalizēts tā 
īstenošanas pasākumu kopums, tostarp 
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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.

galīgie un starpposma mērķrādītāji, un tas, 
kāda ir atveseļošanas un noturības plāna 
gaidāmā ietekme uz šīs regulas mērķiem; 
tajā būtu jāiekļauj arī skaidrojums par to, 
kā rīkotas vērienīgas apspriedes ar 
vietējām un reģionālajām iestādēm, 
sociālajiem partneriem, darba ņēmējiem, 
vietējām kopienām, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
kā un kādā ziņā ir ņemts vērā to devums. 
Visā procesa gaitā būtu jātiecas panākt un 
īstenot ciešu sadarbību starp Komisiju un 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Paul Tang, Luis Garicano

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. Lai 
panāktu plašāko iespējamo konsensu, 
plāns būtu jāizstrādā, pamatojoties uz 
daudzlīmeņu dialogu ar vietējām 
iestādēm, sociālajiem partneriem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
citām attiecīgām ieinteresētajām 
personām. 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 sešās šajā regulā 
noteiktajās jomās; tajā būtu jāiekļauj arī 
skaidrojums par to, kā ierosinātais 
atveseļošanas un noturības plāns palīdzēs 
efektīvi risināt problēmas, kas noteiktas 
attiecīgajai dalībvalstij adresētajos 
ieteikumos, vai citos attiecīgajos 
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dokumentos, ko oficiāli pieņēmusi 
Komisija Eiropas pusgada kontekstā. Visā 
procesa gaitā būtu jātiecas panākt un 
īstenot ciešu sadarbību starp Komisiju un 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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 zaļo un digitālo pārkārtošanos. 
Visā procesa gaitā būtu jātiecas panākt un 
īstenot ciešu sadarbību starp Komisiju un 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 407
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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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 skaidri 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 
saskaņošanu ar valstij specifiskajām 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā; attiecībā uz 
eurozonas valstīm īpaša vērība būtu 
jāpievērš attiecīgajiem Padomes 
apstiprinātajiem ieteikumiem eurozonai. 
Visā procesa gaitā būtu jātiecas panākt un 
īstenot ciešu sadarbību starp Komisiju un 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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 

(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 
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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.

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 līdzsvarotu darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, kā arī dzimumu līdztiesību; tajā 
būtu jāiekļauj arī pasākumi, kas skar 
taisnīgu zaļo un digitālo pārkārtošanos, kā 
arī pārkārtošanos uz noturīgu aprūpes 
ekonomiku; plānā būtu jāparedz arī 
dzimumu līdztiesības veicināšana; 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.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Frances Fitzgerald

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 

(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, 
dzimumresponsīvu darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību; tajā būtu 
jāiekļauj arī pasākumi, kas skar taisnīgu 
zaļo un digitālo pārkārtošanos, kā arī 
veicina dzimumu līdztiesību, tostarp 
veidojot noturīgu aprūpes infrastruktūru; 
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problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā. Visā procesa 
gaitā būtu jātiecas panākt un īstenot ciešu 
sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

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 parādu ilgtspējas uzlabošanu un 
pareizu budžeta pārvaldību. Visā procesa 
gaitā būtu jātiecas panākt un īstenot ciešu 
sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm, 
tostarp dalībvalstu parlamentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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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 tādu darbību ātrāku attīstību, 
kas ir saderīgas ar Parīzes klimata 
nolīgumu, un tādu darbību ierobežošanu, 
kas tādas nav, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Johan Van Overtveldt

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 

(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, kurā 
ņemtas vērā reģionālās un vietējās 
vajadzības, lai nodrošinātu reālās 
vajadzības vietējā līmenī. Atveseļošanas 
un noturības plānā būtu jāizklāsta detalizēts 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 413
José Gusmão

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 

(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 plāna izstrādes 
pamatā jābūt dialogam un sadarbībai ar 
vietējām iestādēm, sociālajiem 
partneriem, sociālo kustību pārstāvjiem 
un citiem attiecīgajiem dalībniekiem; 
plānā būtu jāizklāsta detalizēts tā 
īstenošanas pasākumu kopums, tostarp 
galīgie un starpposma mērķrādītāji, un tas, 
kāda ir atveseļošanas un noturības plāna 
gaidāmā ietekme uz šajā regulā 
noteiktajām galvenajām jomām; 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. Visā procesa gaitā būtu 
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dalībvalstīm. jātiecas panākt un īstenot ciešu sadarbību 
starp Komisiju un dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Sirpa Pietikäinen

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, noturības un pārkārtošanās 
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 ilgtspējīgu pārkārtošanos, 
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 un valstu zaļās pārkārtošanās 
plānos. Visā procesa gaitā būtu jātiecas 
panākt un īstenot ciešu sadarbību starp 
Komisiju un dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 415
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un (21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
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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.

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, 
kā arī vietējām pašvaldībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 416
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots gada 
atveseļošanas un noturības plāns. Gada 
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 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 417
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai nodrošinātu Mehānisma 
efektivitāti un lietderību, visām šajā 
regulā paredzētajām procedūrām būtu 
jānodrošina integrēta un saskaņota 
pārvaldības sistēma, kā arī būtu jānovērš 
visu iesaistīto iestāžu un struktūru 
pienākumu un kompetenču dublēšanās 
vai pārklāšanās. Ņemot vērā 
nepieciešamību steidzami rīkoties 
pašreizējās krīzes dēļ, lēmumi, kas attiecas 
uz atveseļošanas un noturības plānu 
izvērtēšanu un piešķirtā finansējuma 
izmaksu, jāpieņem savlaicīgi. Katrā ziņā 
minētās procedūras neliedz Komisijai 
īstenotās tās kompetences Eiropas budžeta 
izpildē saskaņā ar LES 17. pantu un 
LESD 317. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai palielinātu valstu atbildību 
šajā procesā, Komisijai būtu jāveicina 
vietējo un reģionālo iestāžu, sociālo 
partneru, pilsoniskās sabiedrības 
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organizāciju un citu attiecīgo ieinteresēto 
personu iesaiste, kā paredzēts šajā regulā, 
un, pilnībā ievērojot valstu noteikumus un 
praksi, īstenojot Eiropas pusgada procesu 
un jo īpaši nosakot valstu problēmas un 
prioritātes, kā arī, īstenojot daudzpusēju 
uzraudzību, profesionālizvērtēšanu un 
labas prakses apmaiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Pēc gada atveseļošanas un 
noturības plānu saņemšanas un ne vēlāk 
kā līdz 31. maijam (2021. gada 31. marts) 
Komisija ar deleģēto aktu izvērtē šo plānu 
vispārējo ietekmi uz Savienības mērķu un 
prioritāšu īstenošanu saskaņā ar gada 
ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju un 
aprēķina kopējās finanšu iemaksas un 
aizdevumus, kas izriet no šiem plāniem, 
kā arī nosaka ietekmi un nepieciešamo 
finansējumu no Savienības budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 420
Clara Ponsatí Obiols

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Reģionālajām un vietējām 
pārvaldes iestādēm ir ļoti būtiska nozīme 
Covid-19 krīzes ietekmes mazināšanā. Šis 
aspekts, kā arī to būtiskā ietekme zaļās un 
digitālās pārkārtošanās veicināšanā 
padara tās īpaši nozīmīgas Mehānisma 
optimālā īstenošanā. Saskaņā ar 
subsidiaritātes principu dalībvalstu 
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iestādēm būtu jāapspriežas un jāvienojas 
par to atveseļošanas un noturības plāniem 
ar reģionālajām un vietējām pārvaldes 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 421
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(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, un ņems vērā arī sinerģiju, 
kas veidojas starp dažādu dalībvalstu 
atveseļošanas un noturības plāniem, un 
ņems vērā to, kā šie plāni un citi 
investīciju plāni valsts līmenī var cits citu 
papildināt. Komisijai būtu jāizvērtē 
Eiropas politikas prioritāro jomu nozīme, 
kā arī atveseļošanas un noturības plāna 
efektivitāte, lietderība un saskaņotība un 
tālab jāņem vērā attiecīgās dalībvalsts 
sniegto pamatojumu un elementus un 
jānovērtē, vai atveseļošanas un noturības 
plāns atbalstīt Eiropas politikas 
prioritārās jomas palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas 2020. gada 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos 
Eiropas pusgada kontekstā; vai plāns ir 
saderīgs ar Savienības saistībām saskaņā 
ar Parīzes nolīgumu, jo īpaši Savienības 
klimata mērķiem, kas noteikti Regulā 
(ES) .../... [Eiropas Klimata akts], un 
nodrošina politiski daudzveidīgu un 
neatkarīgu pilsonisko sabiedrību un 
neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
novērš trūkumus saistībā ar LES 2. pantā 
paredzētajām vērtībām, kā arī saistībā ar 
finansējuma izlietošanas pārredzamību 
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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.

un pārskatatbildību; vai ir gaidāms, ka 
plānam būs ilgstoša ietekme uz attiecīgo 
dalībvalsti; vai ir gaidāms, ka plāns efektīvi 
palīdzēs stiprināt dzimumu ziņā 
līdzsvarotu un ilgtspējīgu dalībvalsts 
izaugsmes potenciālu, kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai plāns palīdzēs īstenot 
Savienības un tās dalībvalstu saistības, jo 
īpaši saskaņā ar Parīzes nolīgumu, ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem, dzimumu 
aspekta integrēšanu un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru, un 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 paredzētas darbības, kas nav 
saderīgas ar principu "nenodarīt 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.

Or. en

Grozījums Nr. 422
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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 

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti, iesaistot sociālos 
partnerus un pilsoniskās sabiedrības 
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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.

organizācijas. 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, 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 diskriminācijas dzimuma dēļ 
izskaušanu, vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas; vai ir gaidāms, ka 
plānam būs ilgstoša ietekme uz attiecīgo 
dalībvalsti; vai dzimumu līdztiesības plāns, 
kas iekļauts atveseļošanas un noturības 
plānā, efektīvi mazina krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību, jo īpaši 
nodarbinātības un finansējuma 
pieejamības jomā, un vai plāns paredz 
pasākumus ar dzimumu saistītās 
vardarbības novēršanai un apkarošanai; 
vai ir gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
dzimumresponsīvu darbvietu radīšanu, 
dzimumu līdztiesību 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 
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mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.
Or. en

Grozījums Nr. 423
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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 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 Eiropas pusgada 
kontekstā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada kontekstā pieņēmusi 
Komisija; vai plāns palīdz īstenot Eiropas 
Savienības reformu un investīciju 
prioritāšu stratēģiskos virzienus, ko 
apsprieduši Eiropadome un Eiropas 
Parlaments; vai plānā ir iekļauti pasākumi, 
kas efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas; vai plāns ir saistīts 
ar iepriekšējām vai plānotajām reformām 
Strukturālo reformu atbalsta programmas 
vai tehniskā atbalsta instrumenta 
kontekstā un 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 
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ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

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. 
Komisijai, izvērtējot plānus, būtu jāņem 
vērā pieredze un zināšanas, kas iegūtas 
Strukturālo reformu atbalsta programmas 
un tehniskā atbalsta instrumenta 
īstenošanai, lai nodrošinātu, ka saskaņā 
ar šo instrumentu plānotās reformas ir 
saskaņotas un pienācīgi izstrādātas, lai 
tās varētu efektīvi īstenot.

Or. en

Grozījums Nr. 424
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 

(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, un ņems vērā arī dažādu 
dalībvalstu atveseļošanas un noturības 
plānu starpā izveidoto sinerģiju un šo 
plānu un citu valsts līmeņa investīciju 
plānu savstarpējo papildināmību, kā arī 
attiecīgās dalībvalsts sniegto pamatojumu 
un elementus un novērtēs, vai 
atveseļošanas un noturības plāns palīdzēs 
efektīvi risināt problēmas, kas norādītas 
jaunākajos konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
pieņēmusi Komisija; vai plānā ir iekļauti 
pasākumi, kas efektīvi sekmē ilgtspējīgu 
zaļo, digitālo un demogrāfisko 
pārkārtošanos, veselības aprūpes labāku 
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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.

noturību, spēcīgu konkurētspēju, tūrisma, 
radošo nozaru un sporta nozares, kā arī 
visas ekonomikas atveseļošanu, 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 ilgtspējīgu 
un iekļaujošu dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu ilgtermiņā, darījumdarbības 
vides veicināšanu, kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo, 
demogrāfisko un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, lai panāktu daudzējādā ziņā 
saskaņotu attīstību dalībvalstīs; 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 un privāto 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.

Or. en

Grozījums Nr. 425
Dimitris Papadimulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 

(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 
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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.

elementus un novērtēs dalībvalstu 
ierosināto atveseļošanas un noturības 
plānu efektivitāti, lietderību, nozīmību un 
saskaņotību, tostarp, vai plānā ir iekļauti 
pasākumi, kas efektīvi sekmē šīs regulas 
mērķu sasniegšanu palīdz risināt ar tiem 
saistītās sociālās, ekonomiskās un vides 
problēmas; vai ir gaidāms, ka plānam būs 
ilgstoša ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; 
vai ir gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
veicināt taisnīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi, kvalitatīvu darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt augšupēju ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju; vai ir gaidāms, ka 
plāns efektīvi palīdzēs īstenot Savienības 
saistības, piemēram, Eiropas zaļo kursu, 
Parīzes nolīgumu, ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, taisnīgu pārkārtošanos 
uz bezoglekļa ekonomiku vēlākais līdz 
2050. gadam, digitālo pārkārtošanos, 
Dzimumu līdztiesības stratēģiju un 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru; 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 ilgtspējīgu 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi; 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 
ekonomiskajiem, sociālajiem un vides 
rādītājiem; un vai ir rīkotas plašas 
apspriedes ar vietējām un reģionālajām 
iestādēm, sociālajiem partneriem, darba 
ņēmējiem, vietējām kopienām, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
valsts un reģionālā līmenī.

Or. en



AM\1211941LV.docx 201/308 PE655.953v01-00

LV

Grozījums Nr. 426
Sirpa Pietikäinen

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, 
noturības un pārkārtošanās plāns un 
jārīkojas ciešā sadarbībā ar attiecīgo 
dalībvalsti. Komisija ievēros to, ka par 
procesu ir atbildīgas pašas valstis, tālab 
ņems vērā attiecīgās dalībvalsts sniegto 
pamatojumu un elementus un novērtēs, vai 
atveseļošanas, noturības un pārkārtošanās 
plāns palīdzēs efektīvi risināt problēmas, 
kas norādītas relevantajos konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
pieņēmusi Komisija; kādā mērā plānā ir 
iekļauti pasākumi, kas efektīvi un ticami 
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 ilgtspējīgu 
pārkārtošanos, 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, 
noturības un pārkārtošanās 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 konkrētā termiņā 
sasniedzamiem un zinātnē balstītiem 
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starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem 
un saistītiem saskaņotiem ilgtspējas un 
citiem rādītājiem, pamatojoties uz dabas 
kapitāla uzskaites metodiku, aprites cikla 
izvērtējumu un bezdarbības izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 427
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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 

(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 dalībvalsts 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
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 
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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.

ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 428
Bogdan Rzońca

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 

(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 
plāns ir vērsts uz nozīmīgu projektu 
īstenošanu, lai pēc iespējas samazinātu 
pandēmijas ietekmi uz nākamajai 
desmitgadei noteikto mērķu sasniegšanu; 
vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas, 
jo īpaši enerģētikās nabadzības izplatības 
pieauguma risku; 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 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 429
Monika Hohlmeier

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 

(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 
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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.

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. 
Mehānisma atbalstu būtu jāizmaksā pa 
daļām atkarībā no skaidri noteiktu 
starpposma mērķrādītāju sasniegšanas; 
katru nākamo daļu būtu jāizmaksā tikai 
tad, kad sasniegti attiecīgie mērķrādītāji.

Or. en

Grozījums Nr. 430
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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, 

(22) Pēc deleģētā akta pieņemšanas un 
ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc 
dalībvalstu iesniegtā gada atveseļošanas 
un noturības plāna iesniegšanas 
Komisijai būtu jānovērtē dalībvalstu 
ierosinātais gada 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; 
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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 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.

Or. en

Grozījums Nr. 431
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 

(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 izvērtēs plāna 
saskaņotību un attiecīgās dalībvalsts 
sniegtos 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; attiecībā uz 
eurozonas valstīm īpaša vērība būtu 



AM\1211941LV.docx 207/308 PE655.953v01-00

LV

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.

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 ilglaicīga 
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 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 
skaidriem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 432
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

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 

(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 
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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.

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 veicināt 
tādu darbību ātrāku attīstību, kas ir 
saderīgas ar Parīzes klimata nolīgumu, 
un tādu darbību ierobežošanu, kas tādas 
nav, veicināt 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.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

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 

(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 
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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.

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 plānā ir iekļauti pasākumi, 
kas efektīvi sekmē demogrāfisko 
problēmu risināšanu; 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.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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 



PE655.953v01-00 210/308 AM\1211941LV.docx

LV

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. 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 Eiropas 
pusgada kontekstā, piemēram, valsts 
reformu programmās; 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 un infrastruktūras plaisas 
samazināšanu; 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.

Or. en

Grozījums Nr. 435
José Gusmão

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jānovērtē (22) Komisijai būtu jānovērtē 
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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.

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 īstenot 
darbības šajā regulā noteiktajās 
galvenajās jomās, kā arī efektīvi palīdzēs 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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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. 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, 
dzimumresponsīvu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte
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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 valsts 
parlamentu. 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 budžeta 
situācijas uzlabošanu 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 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 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 438
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
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Fernandes

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Lai nodrošinātu valstu atbildību, 
būtu jāveicina Mehānisma finansējuma 
izmaksas sasaiste ar konkrētām valstīm 
adresētajos ieteikumus norādītajām 
problēmām, kā arī ar izaugsmi veicinošu 
reformu un ilgtspējīgu investīciju 
īstenošanas progresa uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 439
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

(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. Eiropas Parlaments var 
pieprasīt novērtēšanas tabulas, lai 
uzraudzītu Komisijas novērtēšanas darba 
taisnīgumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 440
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

(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.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

(23) Attiecīgās vadlīnijas būtu jāizklāsta 
šīs regulas pielikumā, un uz to pamata 
Komisija pārredzamā un taisnīgā veidā 
novērtēs atveseļošanas, noturības un 
pārkārtošanās 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 un ilgtspējas marķiera 
sistēma atveseļošanas, noturības un 
pārkārtošanās plānu novērtēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 442
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
24. apsvērums
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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 atbalstam plānu sagatavošanā 
un īstenošanā būtu jābalstās arī uz 
zināšanām par efektīvāku iestāžu un 
efektīvas valsts pārvaldes veidošanu, kā 
arī atbalstam jābūt atbilstīgam 
Mehānisma mērķiem, proti, mērķim 
stiprināt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju.

Or. en

Grozījums Nr. 443
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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 nepieciešamas zināšanas ar 
darbaspēku saistītas politikas jomā, būtu 
jāiesaista sociālie partneri.

Or. en

Grozījums Nr. 444
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
24. apsvērums
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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 atbilstīgi ES taksonomijas 
mērķiem, būtu jāparedz noteikums, kas 
ļauj konsultēties ar zinātnes ekspertiem 
un — pēc dalībvalsts pieprasījuma — 
līdzbiedriem.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Margarida Marques, Pedro Marques

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, 
kā arī saņemt tehnisko atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 446
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Šo regulu piemēro, pilnībā ņemot 
vērā LESD 152. pantu, un, sagatavojot 
atveseļošanas un noturības plānus 
saskaņā ar šo regulu, ņem vērā valstu 
praksi un institucionālo sistēmu, tostarp 
attiecībā uz atalgojuma noteikšanu. Šajā 
regulā pienācīgi ņem vērā Eiropas 



PE655.953v01-00 218/308 AM\1211941LV.docx

LV

Savienības Pamattiesību hartas 28. pantu 
un attiecīgi neietekmē tiesības apspriest, 
noslēgt un ieviest koplīgumus vai rīkoties 
kolektīvi saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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. Finanšu iemaksa 
būtu jānosaka, pamatojoties uz attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām. Ar Mehānisma finansējumu 
nevajadzētu atbalstīt pasākumus, kuriem 
nav ilglaicīga ietekme, un segt valsts 
pastāvīgo izmaksu saistības, kā arī 
nevajadzētu atbalstīt pasākumus, kas 
ilgākā laikposmā vai pastāvīgi mazina 
valdības ieņēmumus, piemēram, rada 
nodokļu vai nodevu samazinājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

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 

(25) Vienkāršošanas nolūkā finanšu 
iemaksas apmērs būtu jānosaka pēc 
skaidriem un nepārprotamiem kritērijiem, 
tostarp kritērijiem attiecībā uz finanšu 
iemaksas atgūšanu, ja nav sasniegti 
atveseļošanas un noturības plāna mērķi, 
vai krāpšanas gadījumā. Finanšu iemaksa 
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izmaksām. būtu jānosaka, pamatojoties uz attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 449
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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. Finanšu iemaksa 
būtu jānosaka, pamatojoties uz attiecīgās 
dalībvalsts ierosināto gada atveseļošanas 
un noturības plānu aplēstajām kopējām 
izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(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 
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atveseļošanas un noturības plāns 
apmierinoši neatbilst novērtēšanas 
kritērijiem.

atveseļošanas un noturības plāns 
apmierinoši neatbilst novērtēšanas 
kritērijiem. Ja Komisija uzskata, ka plāns 
apmierinoši neatbilst novērtēšanas 
kritērijiem, tai būtu jāinformē Eiropas 
Parlaments un Padome, kā arī jāpieprasa 
attiecīgajai dalībvalstij viena mēneša laikā 
iesniegt pārskatītu plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Enikő Győri, Tamás Deutsch

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) Padomei būtu jāapstiprina 
atveseļošanas un noturības plāna 
novērtējums, pieņemot īstenošanas 
lēmumu, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu, turklāt Padomei būtu 
jācenšas šo novērtējumu pieņemt četru 
nedēļu laikā pēc priekšlikuma 
saņemšanas. 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 452
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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. Krāpšanas gadījumā būtu 
jāatmaksā finanšu iemaksa 110 % 
apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

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 ES taksonomijai un 
principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu".

Or. en

Grozījums Nr. 454
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

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 ir pilnībā sagatavots un 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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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 gada 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 456
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Ja dalībvalsts nav nodrošinājusi, 
ka atveseļošanas un noturības plāns, 
kuram piešķirts finansējums līdz 
2022. gada 31. decembrim, apmierinoši 
atbilst novērtēšanas kritērijiem valsts 
tiesību aktu radīto šķēršļu dēļ, Komisijai 
izņēmuma gadījumā būtu jāparedz 
termiņa pagarinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Dimitris Papadimulis
GUE/NGL grupas vārdā
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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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 458
José Gusmão

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 459
Nicolae Ştefănuță
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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 vismaz 60 % no neatmaksājamam 
atbalstam pieejamās summas būtu 
jāuzņemas līdz 2022. gada 31. decembrim, 
izņemot, ja dalībvalsts, kas pieprasījusi 
tehnisko atbalstu atveseļošanas un 
noturības plāna sagatavošanai, saskaras 
ar valsts tiesību aktu radītiem šķēršļiem, 
— šādā situācijā Komisijai izņēmuma 
gadījumā būtu jāparedz termiņa 
pagarinājums, ja tas tiek pieprasīts un ir 
pienācīgi pamatots. Juridiskās saistības par 
atlikušo summu būtu jāuzņemas līdz 
2024. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(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.
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31. decembrim.
Or. en

Grozījums Nr. 461
Hélène Laporte

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 vismaz 70 % no neatmaksājamam 
atbalstam pieejamās summas būtu 
jāuzņemas līdz 2022. gada 31. decembrim, 
Mehānismam īpaši jāpalīdz dalībvalstīm, 
kuras ir pieņēmušas daļēja bezdarba 
ilgtermiņa shēmas. Juridiskās saistības par 
atlikušo summu būtu jāuzņemas līdz 
2024. gada 31. decembrim.

Or. fr

Grozījums Nr. 462
Markus Ferber

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 

(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 2022. gada 
31. decembrim. Tālab juridiskās saistības 
neatmaksājamam atbalstam pieejamās 
summas pilnā apmērā būtu jāuzņemas līdz 
2022. gada 31. decembrim. Ir ļoti svarīgi 
ātri sadalīt līdzekļus, lai mazinātu Covid-
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būtu jāuzņemas līdz 2024. gada 
31. decembrim.

19 krīzes ietekmi uz Eiropas ekonomiku.

Or. en

Pamatojums

Atveseļošanas un noturības mehānisms galvenokārt ir instruments, ko izmanto, lai reaģētu uz 
krīzes radītajām sekām ekonomikā. Tādēļ būtu jānodrošina, ka vairāk līdzekļu ir pieejams 
sākumā.

Grozījums Nr. 463
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 2026. 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 2026. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 

(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 
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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.

iespējamam līdz 2024. gada 
31. decembrim. Tālab juridiskās saistības 
par vismaz 50 % no neatmaksājamam 
atbalstam pieejamās summas būtu 
jāuzņemas līdz 2022. gada 31. decembrim. 
Juridiskās saistības par atlikušo summu 
būtu jāuzņemas līdz 2024. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 465
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Koncentrēšanās uz īsu termiņu un 
akcenti, kas noteikti finansējuma sadalei 
pa valstīm saistībā ar Atveseļošanas un 
noturības mehānisma īstenošanu, var kļūt 
par iemeslu tam, ka finansējuma 
apgūšanas procesā par noteicošo kļūs 
termiņa izpildes faktors, nevis kontrole un 
rūpīga pārbaude par finansējuma 
izlietojumu atbilstoši mērķim, ar kādu tas 
sākotnēji piešķirts.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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, 

(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, 
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būtu jāpiešķir ar tādiem termiņiem, kas 
atspoguļo šādu izdevumu ilgtermiņa 
raksturu. 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.

būtu jāpiešķir ar tādiem termiņiem, kas 
atspoguļo šādu izdevumu ilgtermiņa 
raksturu. 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. Aizdevumi, ar ko 
atbalsta valstu atveseļošanas un noturības 
plānu īstenošanu, būtu uzskatāmi par 
vienreizējiem pasākumiem Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1466/97 5. panta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/97 
3. panta nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 467
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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. 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.

(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. 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. Aizdevumi būtu 
jāatmaksā no jauniem pašu resursiem 
Eiropas Savienības budžetā.

Or. en
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Grozījums Nr. 468
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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. 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.

(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. Būtu pilnībā jāievēro Finanšu 
regulas 220. panta 2. punkts. Aizdevumu 
procentu maksājumi būtu jāatskaita no 
dalībvalstu, kuras nav pieteikušās 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
atbalstam, iemaksām ES budžetā atbilstīgi 
valsts ieguldījumam.

Or. en

Grozījums Nr. 469
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 

(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, kas iekļauts tās gada 
atveseļošanas un noturības plānā. 
Aizdevumi, ar ko atbalsta valsts 
atveseļošanas un noturības plānus, būtu 
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raksturu. 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.

jāpiešķir ar tādiem termiņiem, kas 
atspoguļo šādu izdevumu ilgtermiņa 
raksturu. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Dalībvalstu pieprasītie un saskaņā 
ar Mehānismu apstiprinātie aizdevumi, kā 
arī ar tiem saistītie izdevumi netiek ņemti 
vērā, novērtējot atbilstību saskaņā ar 
Stabilitātes un izaugsmes pakta 
regulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 471
Enikő Győri, Tamás Deutsch

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 

(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 
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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.

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. Komisijai 
aizdevuma atbalsta pieprasījums būtu 
jāizvērtē divu mēnešu laikā. Padomei 
jābūt iespējai apstiprināt šo novērtējumu, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, 
ar kvalificētu balsu vairākumu, pieņemot 
īstenošanas lēmumu, ko Padomei būtu 
jācenšas pieņemt četru nedēļu laikā pēc 
priekšlikuma saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 472
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 

(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. Dalībvalstīm 
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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.

vajadzētu aizdevumu pieprasīt ne vēlāk kā 
2024. gada 15. oktobrī. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 473
Markus Ferber

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 

(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. Aizdevuma 
pieprasījumā būtu arī jāpamato, kā 
aizdevums atbilst dalībvalsts ilgtermiņa 
plānošanai saistībā ar stabilu fiskālo 
politiku. 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 
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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.

nodrošinātu, ka vairāk līdzekļu ir pieejams 
sākumā, dalībvalstīm vajadzētu aizdevumu 
pieprasīt ne vēlāk kā 2022. 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 2,0 % 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.

Or. en

Grozījums Nr. 474
Hélène Laporte

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 

(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 



AM\1211941LV.docx 235/308 PE655.953v01-00

LV

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.

maksimālais apjoms nedrīkstētu pārsniegt 
4,7 % no tās nacionālā kopienākuma. Tāpat 
pareizas finanšu pārvaldības nolūkā būtu 
jāparedz, ka aizdevumu izmaksā pa daļām 
atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 475
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām, 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 2 % no tās nacionālā 
kopienākuma. Maksimālo limitu 
nevajadzētu varēt paaugstināt. Tāpat 
pareizas finanšu pārvaldības nolūkā būtu 
jāparedz, ka aizdevumu izmaksā pa daļām 
atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem.
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sasniegtajiem rezultātiem.
Or. en

Grozījums Nr. 476
Dimitris Papadimulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 reformu un investīciju 
augstākām izmaksām, proti, ar to, ka plāna 
izmaksas ir lielākas par maksimālo finanšu 
iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
iespējai kopā ar plānu vai vēlākā posmā 
iesniegt arī aizdevuma pieprasījumu. 
Gadījumā, ja aizdevuma pieprasījumu 
iesniedz vēlākā posmā un ja tas attiecas uz 
papildu reformām un investīcijām, tam 
būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
attiecīgajiem 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.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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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 finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu izaugsmi 
veicinošām 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 
sasniegtajiem rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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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 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 konkrētā termiņā sasniedzamiem 
un zinātnē 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.

Or. en

Grozījums Nr. 479
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 zaļo un 
atvērtu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 
2026. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Engin Eroglu

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 

(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 
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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.

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 
3 % 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.

Or. de

Grozījums Nr. 482
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Ņemot vērā simetrisko ietekmi uz 
dalībvalstu ekonomiku, ES fiskālā satvara 
vispārējo izņēmuma klauzulu saskaņā ar 
Stabilitātes un izaugsmes paktu būtu 
jāturpina piemērot vismaz līdz 2027. gada 
31. decembrim, lai paredzētu dalībvalstīm 
laiku un nodrošinātu elastību, lai tās 
varētu atveseļoties. 

Or. en

Grozījums Nr. 483
Enikő Győri, Tamás Deutsch

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 

(30) Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai 
nākt klajā ar pamatotu pieprasījumu 
īstenošanas periodā grozīt atveseļošanas un 
noturības plānu, ja objektīvi apstākļi 
attaisno šādu rīcību. Ja Komisija uzskata, 
ka dalībvalsts norādītie apsvērumi pamato 
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četru mēnešu laikā jāpieņem jauns 
lēmums.

plāna grozīšanu, tai divu mēnešu laikā 
būtu jānovērtē jaunais plāns. Ja 
nepieciešams, attiecīgā dalībvalsts un 
Komisija var vienoties pagarināt šo 
termiņu par saprātīgu laikposmu. 
Padomei, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu, jaunā plāna novērtējums 
būtu jāapstiprina ar īstenošanas lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 484
Dimitris Papadimulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 papildināt, grozīt vai 
aizstāt atveseļošanas un noturības plānu, ja 
objektīvi apstākļi attaisno šādu rīcību. 
Komisijai būtu jānovērtē pamatotais 
pieprasījums un divu mēnešu laikā 
jāpieņem jauns lēmums. Lai papildinātu, 
grozītu vai aizstātu atveseļošanas un 
noturības plānus, būtu jāparedz iespēja 
dalībvalstīm izmantot tehniskā atbalsta 
instrumentu, ievērojot Regulu (ES) 
XX/YYYY [ar ko tiek izveidots tehniskā 
atbalsta instruments].

Or. en

Grozījums Nr. 485
Sirpa Pietikäinen

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 

(30) Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai 
nākt klajā ar pamatotu pieprasījumu 
īstenošanas periodā grozīt atveseļošanas, 
noturības un pārkārtošanās plānu, ja 
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attaisno šādu rīcību. Komisijai būtu 
jānovērtē pamatotais pieprasījums un četru 
mēnešu laikā jāpieņem jauns lēmums.

objektīvi apstākļi attaisno šādu rīcību. 
Komisijai būtu jānovērtē pamatotais 
pieprasījums un četru mēnešu laikā 
jāpieņem jauns lēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 486
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 gada 
atveseļošanas un noturības plānus, ja 
objektīvi apstākļi attaisno šādu rīcību. 
Komisijai būtu jānovērtē pamatotais 
pieprasījums un divu mēnešu laikā 
jāpieņem jauns lēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 487
Jens Geier

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 četru 
mēnešu laikā jāpieņem jauns novērtējums.

Or. en

Grozījums Nr. 488
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
30. apsvērums
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Komisijai būtu jāiepazīstas ar atveseļošanas un noturības plāna vispārīgo saturu, ir 
pamatoti noteikt īsāku termiņu grozītā plāna izvērtēšanai.

Grozījums Nr. 490
Dimitris Papadimulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Instrumenta finanšu pārvaldības 
efektivitātes un vienkāršošanas labad 
finansiālajam atbalstam, ko Savienība 

(31) Instrumenta finanšu pārvaldības 
efektivitātes un vienkāršošanas labad 
finansiālajam atbalstam, ko Savienība 
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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.

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. Ņemot vērā to, ka 
dalībvalstīm trūkst finanšu līdzekļu un 
steidzami jāīsteno šī regulas mērķi, 
Komisijai būtu jādara pieejams 
priekšfinansējums vismaz 20 % apmērā 
no kopējā atbalsta, kas noteikts lēmumā, 
ar ko apstiprina atveseļošanas un 
noturības plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

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 
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. Maksājumu būtu 
jāveic tikai tad, ja ir sasniegti attiecīgie 
starpposma mērķrādītāji.

Or. en

Grozījums Nr. 492
Sirpa Pietikäinen
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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, noturības un 
pārkārtošanās plāniem, būtu jāizpaužas kā 
finansējumam, kura pamatā ir rezultātu 
sasniegšana, kuru mēra, par atskaites 
punktu ņemot apstiprinātajos atveseļošanas 
un noturības plānos norādītos konkrētā 
termiņā sasniedzamos un zinātnē balstītos 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 
norādītos skaidrus 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 494
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Būtu jānosaka īpašas prasības 
dalībvalstīm attiecībā uz ziņošanu par 
pareizu finanšu pārvaldību gada 
īstenošanas ziņojumā.

Or. en

Grozījums Nr. 495
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Dalībvalstīm gada īstenošanas 
ziņojumos būtu jāziņo par pareizu finanšu 
pārvaldību. Tādēļ būtu jānosaka īpašas 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 496
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

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 

(32) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā 
būtu jāparedz īpaši noteikumi par budžeta 
saistībām un līdzekļu maksājumiem. Lai 
nodrošinātu paredzamību, dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai maksājumu 
pieprasījumus iesniegt divreiz gadā.
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 497
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 
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. 
Komisijai būtu jānodrošina, ka ir 
pieejams priekšfinansējums 20 % apmērā 
no Savienības fondu nodrošinātā atbalsta 
kopsummas, kas noteikta atveseļošanas 
un noturības plāna apstiprināšanas 
lēmumā. 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. Pirms 
jebkuras saistītās ierunu procedūras būtu 
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savlaicīgi jāinformē Eiropas Parlaments 
un Padome.

Or. en

Grozījums Nr. 498
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 
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, atcelt un 
atgūt 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. Būtu 
jānosaka sankcijas, ko piemēro krāpšanas 
vai finanšu iemaksas nepareizas 
pārvaldības gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 499
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā (32) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā 
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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.

ar deleģēto aktu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 500
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

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 

(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 pilnīgu 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 
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apsvērumus. tiesības iesniegt apsvērumus.
Or. en

Grozījums Nr. 501
Sirpa Pietikäinen

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 
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, 
būtu nekavējoties jāaptur un jāatceļ 
finanšu iemaksa. Būtu jāievieš atbilstošas 
ierunu procedūras, lai nodrošinātu, ka 
Komisijas lēmumā par izmaksāto summu 
apturēšanu, atcelšanu un atgūšanu tiek 
ņemtas vērā dalībvalstu tiesības iesniegt 
apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 

(32) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā 
būtu jāparedz īpaši noteikumi par budžeta 
saistībām, līdzekļu maksājumiem, 
apturēšanu, atcelšanu un atgūšanu. Lai 
nodrošinātu paredzamību, dalībvalstīm 
maksājumu pieprasījumus būtu jāiesniedz 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 503
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Ja Eiropas pusgada kontekstā un 
jo īpaši konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos noteiktas problēmas, kuru 
risināšanai steidzami jāīsteno reformas, 
taču attiecīgā dalībvalsts neatbilstīgi 
izmanto piešķirto finansējumu vai 
Komisija ir nolēmusi apturēt finansējumu 
atveseļošanas un noturības plānu 
neapmierinošas īstenošanas dēļ, vai, ja 
dalībvalstī ir trūkumi saistībā ar 
tiesiskumu, būtu jānodrošina iespēja 
turpināt izmantot Mehānisma atbalstu 
reģionālā un vietējā līmeņa darbībām, 
tostarp pilsoniskās sabiedrības 
iniciatīvām, kas veicina šo problēmu 
risināšanu, un finansējums būtu jādara 
pieejams reģionālajām un vietējām 
iestādēm un citām ieinteresētajām 
personām, tostarp sociālajiem partneriem 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 504
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 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 ir 
īstenojami saskaņā ar to.

Or. en

Grozījums Nr. 505
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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 

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi pusgadā 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 
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īstenošanā gūtajiem panākumiem. īstenošanā gūtajiem panākumiem. Lai 
īstenotu atveseļošanas un noturības 
plānus, dalībvalstis var izmantot tehniskā 
atbalsta instrumentu, ievērojot Regulu 
Nr. XX/YYYY [ar ko tiek izveidots 
tehniskā atbalsta instruments].

Or. en

Grozījums Nr. 506
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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 pēc apspriedēm ar 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām 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.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Sirpa Pietikäinen

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 

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros būtu 
regulāri jāziņo par to, kādi panākumi ir gūti 
atveseļošanas, noturības un pārkārtošanās 
plānu īstenošanā. Šie ziņojumi, ko 
sagatavojuši akreditēti neatkarīgie 
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jāatspoguļo valstu reformu programmās, 
kuras būtu jāizmanto kā instruments, lai 
ziņotu par atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā gūtajiem panākumiem.

eksperti un revidējuši trešo pušu revidenti, 
var tikt pienācīgi atspoguļoti valstu 
reformu programmās, kuras būtu jāizmanto 
kā instruments, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 508
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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 pusgadā 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.

Or. en

Grozījums Nr. 509
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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 

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi pusgadā 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 
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īstenošanā gūtajiem panākumiem. īstenošanā gūtajiem panākumiem.
Or. en

Grozījums Nr. 510
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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 vienlaikus gan Eiropas 
Parlamentam, gan Padomei, un Komisijai 
būtu attiecīgā gadījumā jāveic 
komunikācijas darbības. Komisijai būtu 
jānodrošina, lai ar Mehānismu saistītie 
izdevumi būtu pamanāmi, un tādēļ skaidri 
jānorāda, ka projekti, kas saņēmuši 
atbalstu, ir skaidri jāmarķē kā "ES 
atveseļošanas iniciatīva". Lai nodrošinātu 
pilnīgu pārredzamību, noteikti būtu 
jāatklāj finanšu instrumentu potenciālie 
atbalsta saņēmēji, atbalsta saņēmēji, 
dalībnieki un galasaņēmēji. Tie ir 
jāuzskaita ES fondu digitālās uzraudzības 
sistēmā, kas jāievieš Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 511
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 būtu attiecīgā 
gadījumā jāveic komunikācijas darbības. 
Visās papildu apspriedēs vai 
informēšanas darbībās pirms plānu 
pieņemšanas ar vienādiem noteikumiem 
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būtu jāiesaista Padome un Eiropas 
Parlaments kā abas budžeta 
lēmējinstitūcijas iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 vienlaikus gan Eiropas 
Parlamentam, gan Padomei, un Komisijai 
būtu attiecīgā gadījumā jāveic 
komunikācijas darbības. Komisijai būtu 
jānodrošina, lai ar Mehānismu saistītie 
izdevumi būtu pamanāmi, un tādēļ 
jānorāda, ka projekti, kas saņēmuši 
atbalstu, ir skaidri jāmarķē kā "ES 
atveseļošanas iniciatīva".

Or. en

Grozījums Nr. 513
Dimitris Papadimulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 un 
pārskatatbildības labad Komisijas 
pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni 
būtu jāpaziņo vienlaikus gan Eiropas 
Parlamentam, gan Padomei, un Komisijai 
būtu attiecīgā gadījumā jāveic 
komunikācijas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 514
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
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Hübner, Othmar Karas

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 vienlaikus gan Eiropas 
Parlamentam, gan Padomei, un Komisijai 
būtu attiecīgā gadījumā jāveic 
komunikācijas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 515
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 gada atveseļošanas un noturības 
plāni būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam 
un Padomei, un Komisijai būtu attiecīgā 
gadījumā jāveic komunikācijas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 516
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

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 plašsaziņas līdzekļus.

Or. en
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Grozījums Nr. 517
Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 
un saskanīgu iedalīšanu no Savienības 
budžeta un ievērotu pareizas finanšu 
pārvaldības principu, saskaņā ar šo 
regulu veicamajām darbībām vajadzētu 
būt saderīgām ar Savienības pašreizējām 
programmām un tās papildināt, 
vienlaikus nepieļaujot, ka par tiem pašiem 
izdevumiem tiek saņemts divkāršs 
finansējums. 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) Atveseļošanas un noturības 
mehānismam un citām ES programmām 
ir kopīgi mērķi, tādējādi nodrošinot 
priekšrocības papildināmības un 
sinerģijas jomā. Taču šāda situācija 
palielina divkāršā finansējuma un dažādu 
programmu konkurences risku, jo īpaši 
tādēļ, ka Mehānisms finansē projektus, 
kas var būt atbalsttiesīgi arī citās politikas 
jomās, piemēram, kohēzija, transports, 
enerģētika un pētniecība.

Or. en

Grozījums Nr. 518
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
35. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 
un saskanīgu iedalīšanu no Savienības 
budžeta un ievērotu pareizas finanšu 
pārvaldības principu, saskaņā ar šo regulu 
veicamajām darbībām vajadzētu būt 
saderīgām ar Savienības pašreizējām 
programmām un tās papildināt, vienlaikus 
nepieļaujot, ka par tiem pašiem 
izdevumiem tiek saņemts divkāršs 
finansējums. 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 saskanīgu iedalīšanu no Savienības 
budžeta un ievērotu pareizas finanšu 
pārvaldības principu, saskaņā ar šo regulu 
veicamajām darbībām vajadzētu būt 
saderīgām ar Savienības pašreizējām 
programmām un tās papildināt, vienlaikus 
nepieļaujot, ka par tiem pašiem 
izdevumiem tiek saņemts divkāršs 
finansējums. Īpaša uzmanība jāpievērš 
riskam, ka var notikt pārklāšanās ar citām 
programmām, piemēram, Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu vai InvestEU. 
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.

Or. fr

Grozījums Nr. 519
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 
un saskanīgu iedalīšanu no Savienības 
budžeta un ievērotu pareizas finanšu 
pārvaldības principu, saskaņā ar šo regulu 

(35) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 
un saskanīgu iedalīšanu no Savienības 
budžeta un ievērotu pareizas finanšu 
pārvaldības principu, saskaņā ar šo regulu 
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veicamajām darbībām vajadzētu būt 
saderīgām ar Savienības pašreizējām 
programmām un tās papildināt, vienlaikus 
nepieļaujot, ka par tiem pašiem 
izdevumiem tiek saņemts divkāršs 
finansējums. 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.

veicamajām darbībām vajadzētu būt 
saderīgām ar Savienības pašreizējām 
programmām un tās papildināt, vienlaikus 
nepieļaujot, ka par tiem pašiem 
izdevumiem tiek saņemts divkāršs 
finansējums. Komisijai un dalībvalstij 
visos procesa posmos jo īpaši jānodrošina 
efektīva koordinācija, lai nodrošinātu 
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 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.

Or. en

Grozījums Nr. 520
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 
un saskanīgu iedalīšanu no Savienības 
budžeta un ievērotu pareizas finanšu 
pārvaldības principu, saskaņā ar šo regulu 
veicamajām darbībām vajadzētu būt 
saderīgām ar Savienības pašreizējām 
programmām un tās papildināt, vienlaikus 
nepieļaujot, ka par tiem pašiem 
izdevumiem tiek saņemts divkāršs 
finansējums. Komisijai un dalībvalstij 
visos procesa posmos jo īpaši jānodrošina 
efektīva koordinācija, lai nodrošinātu 

(35) Ir jānodrošina līdzekļu efektīva un 
saskanīga iedalīšana no Savienības 
budžeta, jāievēro pareizas finanšu 
pārvaldības princips, kā arī jāizvairās no 
interešu konflikta. Saskaņā ar šo regulu 
veicamajām darbībām vajadzētu būt 
saderīgām ar Savienības pašreizējām 
programmām un tās papildināt, vienlaikus 
nepieļaujot, ka par tiem pašiem 
izdevumiem tiek saņemts divkāršs 
finansējums. Komisijai un dalībvalstij 
visos procesa posmos jo īpaši jānodrošina 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 521
Paul Tang, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels Fuglsang

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Viss Atveseļošanas un noturības 
mehānisma finansējums būtu jāizlieto 
efektīvi, nodrošinot divkāršu pozitīvu 
ietekmi uz Eiropas atveseļošanu no krīzes 
un Eiropas pārkārtošanos uz ilgtspējīgu 
ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 522
Dimitris Papadimulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Saskaņā ar pārskatatbildības un 
pārredzamības principu būtu jānosaka, ka 
uz izdevumiem, kas saistīti ar Mehānismu, 
attiecas budžeta izpildes apstiprinājuma 
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procedūra, kuru īsteno Eiropas 
Parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 523
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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, jo īpaši dalībvalstīm. Šajās 
prasībās vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj 
izmērāmi rādītāji, ko izmantot, izvērtējot 
instrumentu ietekmi praksē. Tādēļ būtu 
jāizveido īpašs rezultātu kopsavilkums. 
Būtu jānosaka, ka uz izdevumiem, kas 
saistīti ar Mehānismu, attiecas budžeta 
izpildes apstiprinājuma procedūra, kuru 
īsteno Eiropas Parlaments. Uzraudzības 
nolūkā vāktajiem datiem jābūt sadalītiem 
pa dzimuma un ienākumu līmeņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 524
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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 

(36) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ar šo regulu 
izveidoto Atveseļošanas un noturības 
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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.

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. Šajā nolūkā 
būtu jāizveido īpašs rezultātu pārskats, 
kas pielāgots rezultātu pārskatiem 
sociālajā un makroekonomikas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 525
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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 
nolūkā vāktajiem datiem jābūt sadalītiem 
pa dzimumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 526
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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 administratīvā sloga, jo 
īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj 
izmērāmi rādītāji, ko izmantot, izvērtējot 
instrumentu ietekmi praksē. Sociālo 
rezultātu pārskats ir viens no pamatiem 
izvērtējuma veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 527
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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. Uz 
izdevumiem, kas saistīti ar Mehānismu, 
attiecas budžeta izpildes apstiprinājuma 
procedūra.

Or. en
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Grozījums Nr. 528
Sirpa Pietikäinen

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 
saskaņoti izmērāmi ilgtspējas rādītāji, ko 
izmantot, izvērtējot instrumentu ietekmi uz 
vidi, ekonomiku un sabiedrību.

Or. en

Grozījums Nr. 529
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
ceturkšņa ziņojumus. Šajos ziņojumos 
būtu jāiekļauj sīki izstrādāta informācija 
par tādu atveseļošanas un noturības plānu 
skaitu, kas jau apstiprināti un tiek 
izvērtēti, progresu, ko attiecīgās 
dalībvalstis panākušas saistībā ar plāniem, 
kurus sagatavo atbilstīgi Mehānisma 
prasībām, katras dalībvalsts galīgo un 
starpposma mērķrādītāju īstenošanas 
stāvokli, katrai dalībvalstij piešķirtajām 
un izmaksātajām summām, kā arī 
kopējām summām, iesniegtajiem 
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Mehānisma mērķus. maksājumu pieteikumiem, pieņemtajiem 
lēmumiem par maksājumiem, maksājumu 
apturēšanu vai atcelšanu, finansējuma 
atgūšanu un finansējuma saņēmējiem, kā 
arī cita būtiska informācija, kas 
nodrošina pilnīgu pārredzamību un 
pārskatatbildību; tajos būtu jāiekļauj arī 
informācija par to ieņēmumu apjomu, kas 
Mehānismam iepriekšējā ceturksnī 
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. Atbilstīgi 
pārredzamības un pārskatatbildības 
principam pēc Eiropas Parlamenta 
pieprasījuma Komisijai reizi ceturksnī 
būtu jāpiedalās uzklausīšanās Eiropas 
Parlamentā, lai ziņotu par darbībām un 
ceturkšņa ziņojumos iekļauto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 530
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 
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 
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Mehānisma mērķus. sasniegt Mehānisma mērķus, kā arī 
novērtējums par katru valsti par 
ieņēmumu apmēru, kas ir veicinājis 
vispārējā mērķa sasniegšanu, kurš paredz 
30 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
lai atbalstītu Savienības klimata un vides 
mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 531
Monika Hohlmeier

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, kā arī integrētu 
finanšu un pārskatatbildības gada 
pārskatu sniegšanas ietvaros un atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūrai atsevišķā 
sadaļā būtu jāiekļauj Komisijas budžeta 
izpildes ziņojums.

Or. en

Grozījums Nr. 532
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
37. apsvērums
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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 
dalībvalstu atveseļošanas un noturības 
plānā noteiktu atsevišķu starpposma 
mērķrādītāju, mērķu un attiecīgo rādītāju 
sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 533
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija integrētu 
finanšu un pārskatatbildības gada 
pārskatu sniegšanas ietvaros un atbilstīgi 
īpašai Eiropas Parlamenta budžeta 
izpildes apstiprinājuma procedūrai 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 
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iegūtās summas palīdzējušas sasniegt 
Mehānisma mērķus.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 534
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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. Šajā saistībā 
Komisijai būtu jāierosina noteikt kopējus 
rezultātu un darbības rādītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 535
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
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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.

pusgada ziņojumu, lai novērstu krāpšanas 
risku. 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 536
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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, un 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.

Or. en

Grozījums Nr. 537
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Regulas priekšlikums
37. apsvērums
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 538
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Ņemot vērā Mehānisma izņēmuma 
un pagaidu raksturu, tā uzdevums panākt 
strukturālo reformu un atveseļošanas un 
noturības plānu īstenošanu īsā laikposmā 
ir lielākais izaicinājums. Eiropas 
Parlamentam cieši jāseko līdzi šim 
procesam un jānodrošina iedzīvotājiem 
demokrātiska uzraudzība. Lai to panāktu, 
Parlaments varētu izveidot īpašu pagaidu 
komiteju, kas būtu atbildīga par ziņošanu 
par atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā
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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 pilsoniskās 
sabiedrības sieviešu organizācijām un 
ekspertiem dzimumu līdztiesības principa 
ievērošanas budžeta plānošanā jomā, būtu 
jāveic neatkarīgs dzimumresponsīvs 
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, tostarp uz dzimumu līdztiesību.

Or. en

Grozījums Nr. 540
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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 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 Mehānisma ilgtermiņa 
ietekme sociālajā, ekonomiskajā jomā, 
reģionālā līmenī un vides jomā, tostarp 
jāsniedz konkrēti dati un rezultāti par 
katru dalībvalsti.

Or. en
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Grozījums Nr. 541
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Mehānismam jābūt pieejamam 
dalībvalstīm, kuras parakstījušas solījumu 
ievērot tiesiskumu un ir apņēmušās 
nodrošināt tiesiskumu un Līgumos 
paredzētās Savienības pamatvērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
38.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38b) Komisijai būtu jāparedz tiesības 
uzsākt saistību vai maksājumu 
apropriāciju dalībvalstīm saskaņā ar 
Mehānismu apturēšanu, ja tiek konstatēti 
vispārēji trūkumi 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 procedūras uzsākšanai vai 
atcelšanai. Šajā saistībā jāparedz, ka 
Mehānisma finansējuma apturēšanas 
uzsākšanas un finansējuma ieskaites 
rezervēs procedūru var bloķēt tikai tādā 
gadījumā, ja pret to iebilst Padomes 
locekļu vai Parlamenta deputātu 
vairākums.

Or. en

Grozījums Nr. 543
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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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 dalībnieku atbildības 
pārbaudes. Uz LESD 322. panta pamata 
pieņemtie noteikumi attiecas arī uz 
Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad dalībvalstīs ir konstatētas 

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

Or. en

Grozījums Nr. 544
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Csaba Molnár

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 

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar deleģēto aktu.
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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 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

 

Or. en

Grozījums Nr. 545
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
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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 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.

iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar deleģēto aktu.

__________________
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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.).

 

Or. en

Grozījums Nr. 546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar deleģēto aktu. Pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
290. pantu, kas saistītas ar atveseļošanas 
un noturības plānu pieņemšanu un 
finansiālā atbalsta maksājumu pēc attiecīgo 
starpposma un galīgo mērķrādītāju 
sasniegšanas, būtu jādeleģē Komisijai. 
Ļoti svarīga nozīme ir tam, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstošas apspriešanās, arī ekspertu 
līmenī, un lai šādas apspriešanās tā rīkotu 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 
par labāku likumdošanas procesu. Proti, 
lai nodrošinātu, ka deleģēto aktu 
sagatavošanā vienlīdzīgi 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, ievērojot pārbaudes 
procedūru. Pēc deleģētā akta pieņemšanas 
attiecīgajai dalībvalstij un Komisijai 
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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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 547
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
39. apsvērums
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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 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 

(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 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. Šāda kārtība, kā 
arī attiecīgo starpposma un galīgo 
mērķrādītāju izvēle ļaus atveseļošanas un 
noturības plānos iekļaut investīcijas 
infrastruktūrā, kas to apmēra un 
sarežģītības dēļ var prasīt ilgāku 
īstenošanas laiku, kas pārsniedz regulā 
noteiktos termiņus.
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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 
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 548
Jens Geier, Joachim Schuster

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 

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, attiecīgā tām iedalītā 
finanšu iemaksa un attiecīgie budžeta 
pārvietojumi būtu jānosaka ar tiesību aktu, 
ko pieņem Eiropas Parlaments un 
Padome. Pēc 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 
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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.

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

 

Or. en

Grozījums Nr. 549
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 

(39) Dalībvalstu īstenotie gada 
atveseļošanas un noturības plāni, kā arī 
attiecīgā tām iedalītā finanšu iemaksa būtu 
jānosaka Komisijai ar īstenošanas aktu pēc 
tam, kad Eiropas Parlaments un Padome 
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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 
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.

ir pieņēmuši lēmumu par deleģēto aktu 
par valstu atveseļošanas plānu ietekmi uz 
vispārējiem mērķiem, Savienības gada 
ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju un uz ES 
budžetu. 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 
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.
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__________________ __________________
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 550
Marc Angel

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 

(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 
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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.

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. Ņemot to 
vērā, finansiālo atbalstu saskaņā ar 
Atveseļošanas un noturības mehānismu 
nevajadzētu piešķirt dalībvalstīm, kurās 
tiek konstatēti vispārēji trūkumi saistībā 
ar tiesiskumu.

__________________ __________________
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 551
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 gada 
atveseļošanas un noturības plāni, kā arī 
attiecīgā tām iedalītā finanšu iemaksa būtu 
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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 
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.

jānosaka Komisijai ar īstenošanas aktu pēc 
tam, kad Eiropas Parlaments un Padome 
ir pieņēmuši lēmumu par deleģēto aktu 
par valstu atveseļošanas plānu ietekmi uz 
vispārējiem mērķiem, Savienības gada 
ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju un uz ES 
budžetu. Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu 
jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras. 
Īstenošanas un deleģētās 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 Regulu 
(ES) Nr. 182/201113 un LESD 290. pantu, 
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 
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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 
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 552
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma

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 

(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 
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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.

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, demokrātiskas pārbaudes un 
līdzsvars, neatkarīga tiesu vara, 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms un 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.).

Or. en

Grozījums Nr. 553
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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 

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar īstenošanas aktu. Lai 
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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 
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.

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 
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, demokrātiskas pārbaudes un 
līdzsvars, neatkarīga tiesu vara, 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms un brīvība 
ir būtiski priekšnoteikumi pareizai finanšu 
pārvaldībai, ES finansējuma efektīvai 
apgūšanai un korupcijas apkarošanai.

__________________ __________________
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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.).

Or. en

Grozījums Nr. 554
Sirpa Pietikäinen

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 

(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, noturības un pārkārtošanās 
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 konkrētā 
termiņā sasniedzamiem un zinātnē 
balstītiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem saistītie ilgtspējas rādītāji 
un piekļuve pamatojošajiem datiem. Lai, 
ņemot vērā pašreizējos apstākļus, 
operacionālā kārtība saglabātu aktualitāti 
atveseļošanas, noturības un pārkārtošanās 
plāna īstenošanas gaitā, vajadzētu paredzēt, 
ka šādas tehniskas kārtības elementus var 
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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.

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 
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 555
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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 

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni būtu jāpieņem, kā arī 
attiecīgā tām iedalītā finanšu iemaksa būtu 
jānosaka Padomei un Eiropas 
Parlamentam ar deleģēto aktu, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. 
Pilnvaras, kas saistītas ar atveseļošanas un 
noturības plānu īstenošanu un finansiālā 
atbalsta maksājumu pēc attiecīgo 
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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.

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 
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 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

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., 
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13. lpp.). 13. lpp.).
Or. en

Grozījums Nr. 556
Enikő Győri, Tamás Deutsch

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 

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni būtu jāpieņem, kā arī 
attiecīgā tām iedalītā finanšu iemaksa būtu 
jānosaka Padomei ar īstenošanas lēmumu, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. 
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 
lēmuma 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 
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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.

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 
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 557
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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 

(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 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus. 
Pilnvaras pieņemt aktus, kas saistītas ar 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanu un finansiālā atbalsta 
maksājumu pēc attiecīgo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, 
Komisijai būtu jāīsteno saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Pēc deleģētā akta pieņemšanas 
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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.

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

 

Or. en

Grozījums Nr. 558
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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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 
dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 
322. panta pamata pieņemtie noteikumi 
attiecas arī uz Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
konstatētas vispārējas nepilnības 

(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 
deleģētās pilnvaras. Deleģētās pilnvaras, 
kas saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānu īstenošanu un finansiālā atbalsta 
maksājumu pēc skaidru starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, 
Komisijai būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ievērojot tajā izklāstīto 
pārbaudes procedūru. 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 
skaidriem 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 
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tiesiskuma ziņā, tā kā tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai apgūšanai.

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 
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 559
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

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 

(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 
deleģētās pilnvaras. Deleģētās 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 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 
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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.

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 
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 560
Jens Geier, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Lai panāktu ātru ekonomikas 
atveseļošanu, palīdzība būtu jādara 
pieejama pēc iespējas ātri un efektīvi. 
Lēmumu pieņemšanas procesā 
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iesaistītajām dalībvalstīm un Savienības 
iestādēm būtu jādara viss iespējamais, lai 
mazinātu pieteikumu izskatīšanas laiku 
un vienkāršotu procedūras, nodrošinot, 
ka lēmumi par izmantošanu tiek pieņemti 
ātri un bez sarežģījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 561
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Mehānisms būs svarīga Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instrumenta 
programma, daļa no pārskatītās 
daudzgadu finanšu shēmas. Uz 
izdevumiem, kas saistīti ar Mehānismu, 
attieksies budžeta izpildes apstiprinājuma 
procedūra, kuru īsteno Eiropas 
Parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 562
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Uz izdevumiem, kas saistīti ar 
Mehānismu, būtu jāattiecina īpaša 
budžeta izpildes apstiprinājuma 
procedūra, kuras laikā būtu jāpārbauda, 
vai īstenošana veikta saskaņā ar 
attiecīgajiem noteikumiem, tostarp 
pareizas finanšu pārvaldības principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 563
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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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 
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 
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, 
jāziņo par iespējamiem pārkāpumiem vai 
krāpšanu un 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 un ziņotu 
pārkāpumus un krāpšanu, Komisijas 
rīcībā ir IT rīki, ko izmanto Mehānisma 
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atbalsta saņēmēji.
__________________ __________________
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 564
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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 
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. Valstis, 
kuras piedalās EPPO darbībās, saņem 
papildu priekšfinansējumu 5 % apmērā 
no to atveseļošanas un noturības plāniem 
paredzētās summas.

__________________ __________________
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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.).

Or. en

Grozījums Nr. 565
Marc Angel

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 

(40) Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/201314, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2988/9515, Padomes 
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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.

Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9616 un 
Padomes Regulu (ES) 2017/193917 
Savienības finanšu intereses jāaizsargā, 
piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp 
pārkāpumu un krāpšanas, kā arī 
tiesiskuma principa neievērošanas 
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.

__________________ __________________
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.).
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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.).

Or. en

Grozījums Nr. 566
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Atveseļošanas un noturības 
mehānisma bezprecedenta apmērs 
attaisno augstākā līmeņa rūpīgumu 
Eiropas nodokļu maksātāju interesēs. 
Tādēļ būtu jāpiemēro Savienības budžeta 
procedūra. Finanšu pārskatu revīzija būtu 
jāveic Revīzijas palātai. Uz kopējo budžetu 
attiecas budžeta izpildes apstiprinājuma 
procedūra.

Or. en
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Grozījums Nr. 567
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

(41) Parlaments sagaida, ka tiks veikts 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
novērtējums saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu.

Or. en

Grozījums Nr. 568
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Plāni pēc iespējas paredz atbalstīt 
Eiropas līmeņa sadarbību un nodrošināt 
papildu ieguvumus vairāk nekā vienai 
dalībvalstij, un attiecīgā gadījumā 
pasākumi, kas balstīti uz vairāk nekā 
vienas dalībvalsts sadarbību, būtu 
jānovērtē atzinīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

(41b) Šajā regulā paredzētā pamata 
loģika iezīmē būtisku soli virzībā uz 
vienotāku Savienību. Tādēļ pārskati un 
regulāri atjaunināta informācija par 
programmas īstenošanu būtu jāiesniedz 
Eiropas Parlamentam, lai sniegtu devumu 
pārdomātām apspriedēm konferencē par 
Eiropas nākotni un vispārējām 
apspriedēm par Savienības nākotni.

Or. en


