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Grozījums Nr. 30
Erik Bergkvist

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 2050. 
gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, tostarp 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, lai nevienu 
neatstātu novārtā. Klimata pārmaiņu un 
vides degradācijas kaitīgajai ietekmei 
visvairāk pakļauti ir visneaizsargātākie 
reģioni un cilvēki. Taču, lai pārvaldītu 
pārkārtošanos, ir vajadzīgas ievērojamas 
strukturālās izmaiņas.

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 2050. 
gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, tostarp 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, lai nevienu 
neatstātu novārtā. Klimata pārmaiņu un 
vides degradācijas kaitīgajai ietekmei 
visvairāk pakļauti ir visneaizsargātākie 
reģioni un cilvēki. Taču, lai pārvaldītu 
pārkārtošanos, ir vajadzīgas ievērojamas 
strukturālās izmaiņas. Sniedzot Savienības 
atbalstu un finansējumu no Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma, nodrošina, ka 
visi atbalsttiesīgie projekti katrā 
dalībvalstī atbilst visu dalībvalstu 
pienākumam līdz 2050. gadam panākt 
valsts klimatneitralitāti, kā apstiprināts 
Eiropas Parlamenta rezolūcijā 
(2019/2930(RSP) un Eiropadomes 
dokumentā (EUCO29/19).

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 2050. 
gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, tostarp 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, lai nevienu 
neatstātu novārtā. Klimata pārmaiņu un 
vides degradācijas kaitīgajai ietekmei 
visvairāk pakļauti ir visneaizsargātākie 
reģioni un cilvēki. Taču, lai pārvaldītu 
pārkārtošanos, ir vajadzīgas ievērojamas 
strukturālās izmaiņas.

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi sasniegt 
Savienības 2030. gada mērķus klimata un 
enerģētikas jomā, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES)… 
/… [ar ko izveido sistēmu 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata 
tiesību aktu)], un līdz 2050. gadam 
Eiropas Savienībā efektīvi un taisnīgi 
panākt klimatneitralitāti Eiropas zaļais 
kurss ierosināja Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismu, tostarp Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu, lai nevienu neatstātu 
novārtā. Klimata pārmaiņu un vides 
degradācijas kaitīgajai ietekmei visvairāk 
pakļauti ir visneaizsargātākie reģioni un 
cilvēki. Taču, lai pārvaldītu pārkārtošanos, 
ir vajadzīgas ievērojamas strukturālās 
izmaiņas.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
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ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 2050. 
gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, tostarp 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, lai nevienu 
neatstātu novārtā. Klimata pārmaiņu un 
vides degradācijas kaitīgajai ietekmei 
visvairāk pakļauti ir visneaizsargātākie 
reģioni un cilvēki. Taču, lai pārvaldītu 
pārkārtošanos, ir vajadzīgas ievērojamas 
strukturālās izmaiņas.

ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 2050. 
gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti, 
vienlaikus cenšoties sasniegt 
sociālekonomisko ilgtspējību, Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, tostarp 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, lai nevienu 
neatstātu novārtā. Klimata pārmaiņu un 
vides degradācijas kaitīgajai ietekmei 
visvairāk pakļauti ir visneaizsargātākie 
reģioni un cilvēki. Taču, lai pārvaldītu 
pārkārtošanos, ir vajadzīgas ievērojamas 
strukturālās izmaiņas. Lai pārkārtošanās 
būtu sekmīga, tai jāsamazina 
nevienlīdzība, jārada neto nodarbinātības 
efekts, izveidojot jaunas augstas kvalitātes 
darbvietas, un jābūt taisnīgai un sociāli 
pieņemamai visiem.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 2050. 
gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, tostarp 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, lai nevienu 
neatstātu novārtā. Klimata pārmaiņu un 

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 2050. 
gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, tostarp 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, lai nevienu 
neatstātu novārtā. Klimata pārmaiņu un 
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vides degradācijas kaitīgajai ietekmei 
visvairāk pakļauti ir visneaizsargātākie 
reģioni un cilvēki. Taču, lai pārvaldītu 
pārkārtošanos, ir vajadzīgas ievērojamas 
strukturālās izmaiņas.

vides degradācijas kaitīgajai ietekmei 
visvairāk pakļauti ir visneaizsargātākie 
reģioni un cilvēki, jo īpaši oglekļietilpīgie 
reģioni un tie reģioni, kuros fosilā 
kurināmā nozare ir galvenais 
nodarbinātības avots. Taču, lai pārvaldītu 
pārkārtošanos, ir vajadzīgas ievērojamas 
strukturālās izmaiņas.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 2050. 
gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, tostarp 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, lai 
nevienu neatstātu novārtā. Klimata 
pārmaiņu un vides degradācijas kaitīgajai 
ietekmei visvairāk pakļauti ir 
visneaizsargātākie reģioni un cilvēki. Taču, 
lai pārvaldītu pārkārtošanos, ir vajadzīgas 
ievērojamas strukturālās izmaiņas.

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi vēlākais 
līdz 2050. gadam Eiropas Savienībā 
efektīvi un taisnīgi panākt klimatneitralitāti 
Eiropas zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, lai nodrošinātu 
finanšu līdzekļus un zināšanas klimata 
krīzes risināšanai un lai nevienu neatstātu 
novārtā. Klimata pārmaiņu un vides 
degradācijas kaitīgajai ietekmei visvairāk 
pakļauti ir visneaizsargātākie reģioni un 
cilvēki. Taču, lai pārvaldītu pārkārtošanos, 
ir vajadzīgas ievērojamas strukturālās 
izmaiņas gan reģionu, gan valstu līmenī.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 2050. 
gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, tostarp 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, lai 
nevienu neatstātu novārtā. Klimata 
pārmaiņu un vides degradācijas kaitīgajai 
ietekmei visvairāk pakļauti ir 
visneaizsargātākie reģioni un cilvēki. Taču, 
lai pārvaldītu pārkārtošanos, ir vajadzīgas 
ievērojamas strukturālās izmaiņas.

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz, 
iespējams, jaunu Eiropas izaugsmes 
politiku un noteikti vērienīgi mērķi klimata 
pārmaiņu ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 2050. 
gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, lai nodrošinātu 
līdzekļus, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
ekonomiku un lai nevienu neatstātu 
novārtā. Klimata pārmaiņu un vides 
degradācijas kaitīgajai ietekmei visvairāk 
pakļauti ir visneaizsargātākie reģioni un 
cilvēki. Taču, lai pārvaldītu pārkārtošanos, 
ir vajadzīgas ievērojamas strukturālās 
izmaiņas.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
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kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 2050. 
gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, tostarp 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, lai nevienu 
neatstātu novārtā. Klimata pārmaiņu un 
vides degradācijas kaitīgajai ietekmei 
visvairāk pakļauti ir visneaizsargātākie 
reģioni un cilvēki. Taču, lai pārvaldītu 
pārkārtošanos, ir vajadzīgas ievērojamas 
strukturālās izmaiņas.

kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 2040. 
gadam vai agrāk Eiropas Savienībā 
efektīvi un taisnīgi panākt klimatneitralitāti 
Eiropas zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, tostarp 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, lai nevienu 
neatstātu novārtā. Klimata pārmaiņu un 
vides degradācijas kaitīgajai ietekmei 
visvairāk pakļauti ir visneaizsargātākie 
reģioni un cilvēki. Taču, lai pārvaldītu 
pārkārtošanos, ir vajadzīgas ievērojamas 
strukturālās izmaiņas.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisija 2020. gada 14. janvārī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu10, izveidojot Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, kas pievēršas 
tiem reģioniem un nozarēm, kurus 
pārkārtošanās skar vissmagāk, ņemot vērā 
to atkarību no fosilā kurināmā, ietverot 
ogles, kūdru un degslānekli, vai 
rūpnieciskajiem procesiem, kuros ir liela 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
un kuriem ir vājākas spējas finansēt 
nepieciešamās investīcijas. Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu veido trīs pīlāri: 
Taisnīgas pārkārtošanās fonds, ko īsteno 
dalītā pārvaldībā, īpaša taisnīgas 
pārkārtošanās shēma programmā InvestEU 
un publiskā sektora aizdevumu mehānisms, 

(2) Komisija 2020. gada 14. janvārī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu10, izveidojot Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, kas pievēršas 
tiem reģioniem un nozarēm, kurus 
pārkārtošanās skar vissmagāk, ņemot vērā 
to atkarību no fosilā kurināmā, ietverot 
ogles, kūdru un degslānekli, vai 
rūpnieciskajiem procesiem, kuros ir liela 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
un kuriem ir vājākas spējas finansēt 
nepieciešamās investīcijas. Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu veido trīs pīlāri: 
Taisnīgas pārkārtošanās fonds, ko īsteno 
dalītā pārvaldībā, īpaša taisnīgas 
pārkārtošanās shēma programmā InvestEU 
un publiskā sektora aizdevumu mehānisms, 
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lai attiecīgajiem reģioniem piesaistītu 
papildu investīcijas.

lai attiecīgajiem reģioniem piesaistītu 
papildu investīcijas. Visiem trim pīlāriem 
ir jāpapildina vienam otru, lai atbalstītu 
zaļā kursa īstenošanu un nodrošinātu 
ekonomisku, sociālu un enerģētisku 
ilgtspējību, energoapgādes drošību un 
enerģijas pieejamību, kā arī risinātu 
reģionālās problēmas un izmantotu 
iespējas, pārkārtojoties uz ilgtspējīgu, 
klimatneitrālu un klimatnoturīgu, 
resursefektīvu un aprites ekonomiku 
vēlākais līdz 2050. gadam.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisija 2020. gada 14. janvārī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu10, izveidojot Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, kas pievēršas 
tiem reģioniem un nozarēm, kurus 
pārkārtošanās skar vissmagāk, ņemot vērā 
to atkarību no fosilā kurināmā, ietverot 
ogles, kūdru un degslānekli, vai 
rūpnieciskajiem procesiem, kuros ir liela 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
un kuriem ir vājākas spējas finansēt 
nepieciešamās investīcijas. Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu veido trīs pīlāri: 
Taisnīgas pārkārtošanās fonds, ko īsteno 
dalītā pārvaldībā, īpaša taisnīgas 
pārkārtošanās shēma programmā InvestEU 
un publiskā sektora aizdevumu mehānisms, 
lai attiecīgajiem reģioniem piesaistītu 
papildu investīcijas.

(2) Komisija 2020. gada 14. janvārī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu10, izveidojot Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, kas pievēršas 
tiem reģioniem un nozarēm, kurus 
pārkārtošanās skar vissmagāk, ņemot vērā 
to atkarību no fosilā kurināmā, ietverot 
ogles, kūdru un degslānekli, vai 
rūpnieciskajiem procesiem, kuros ir liela 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
un kuriem ir vājākas spējas finansēt 
nepieciešamās investīcijas. Šie reģioni un 
nozares ir tās, kuras noteikusi Komisija 
un dalībvalstis, un uz tām attiecas 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais 
plāns, kas izstrādāts saskaņā ar Regulas 
[TPF regula] 7. pantu un ko 
apstiprinājusi Komisija. Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu veido trīs pīlāri: 
Taisnīgas pārkārtošanās fonds, ko īsteno 
dalītā pārvaldībā, īpaša taisnīgas 
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pārkārtošanās shēma programmā InvestEU 
un publiskā sektora aizdevumu mehānisms, 
lai attiecīgajiem reģioniem piesaistītu 
papildu investīcijas.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisija 2020. gada 14. janvārī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu10, izveidojot Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, kas pievēršas 
tiem reģioniem un nozarēm, kurus 
pārkārtošanās skar vissmagāk, ņemot vērā 
to atkarību no fosilā kurināmā, ietverot 
ogles, kūdru un degslānekli, vai 
rūpnieciskajiem procesiem, kuros ir liela 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
un kuriem ir vājākas spējas finansēt 
nepieciešamās investīcijas. Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu veido trīs pīlāri: 
Taisnīgas pārkārtošanās fonds, ko īsteno 
dalītā pārvaldībā, īpaša taisnīgas 
pārkārtošanās shēma programmā InvestEU 
un publiskā sektora aizdevumu mehānisms, 
lai attiecīgajiem reģioniem piesaistītu 
papildu investīcijas.

(2) Komisija 2020. gada 14. janvārī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu10, izveidojot Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, kas pievēršas 
tiem reģioniem un nozarēm, kurus 
pārkārtošanās skar vissmagāk, ņemot vērā 
to atkarību no fosilā kurināmā, ietverot 
ogles, kūdru un degslānekli, vai 
rūpnieciskajiem procesiem, kuros ir liela 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
un kuriem ir vājākas spējas finansēt 
nepieciešamās investīcijas, ko noteikusi 
ES. Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu 
veido trīs pīlāri: Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds, ko īsteno dalītā pārvaldībā, īpaša 
taisnīgas pārkārtošanās shēma programmā 
InvestEU un publiskā sektora aizdevumu 
mehānisms, lai attiecīgajiem reģioniem 
piesaistītu papildu investīcijas.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Henrike Hahn, Alexandra Geese
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisija 2020. gada 14. janvārī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu10, izveidojot Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, kas pievēršas 
tiem reģioniem un nozarēm, kurus 
pārkārtošanās skar vissmagāk, ņemot vērā 
to atkarību no fosilā kurināmā, ietverot 
ogles, kūdru un degslānekli, vai 
rūpnieciskajiem procesiem, kuros ir liela 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
un kuriem ir vājākas spējas finansēt 
nepieciešamās investīcijas. Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu veido trīs pīlāri: 
Taisnīgas pārkārtošanās fonds, ko īsteno 
dalītā pārvaldībā, īpaša taisnīgas 
pārkārtošanās shēma programmā InvestEU 
un publiskā sektora aizdevumu mehānisms, 
lai attiecīgajiem reģioniem piesaistītu 
papildu investīcijas.

(2) Komisija 2020. gada 14. janvārī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu10, izveidojot Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, kas pievēršas 
tiem reģioniem, cilvēkiem un nozarēm, 
kurus pārkārtošanās pašreiz skar 
vissmagāk, ņemot vērā to atkarību no fosilā 
kurināmā, ietverot ogles, kūdru un 
degslānekli, vai rūpnieciskajiem 
procesiem, kuros ir liela siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāte, un kuriem ir 
vājākas spējas finansēt nepieciešamās 
investīcijas. Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismu veido trīs pīlāri: Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds, ko īsteno dalītā 
pārvaldībā, īpaša taisnīgas pārkārtošanās 
shēma programmā InvestEU un publiskā 
sektora aizdevumu mehānisms, lai 
attiecīgajiem reģioniem piesaistītu papildu 
investīcijas.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Priekšlikumu par Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda izveidi Komisija 
pieņēma 2020. gada 14. janvārī11. Labākai 
fonda plānošanai un īstenošanai ir 
jāpieņem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros noteiktas 

(3) Priekšlikumu par Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda izveidi Komisija 
pieņēma 2020. gada 14. janvārī11. Labākai 
fonda plānošanai un īstenošanai ir 
jāpieņem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros noteiktas 
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pārkārtošanās procesa galvenās darbības un 
laika grafiks, kā arī minētas teritorijas, 
kuras vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku un kurām ir 
vājākas spējas risināt ar pārkārtošanos 
saistītos sarežģījumus.

pārkārtošanās procesa galvenās darbības un 
laika grafiks, kā arī minētas teritorijas, 
kuras vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku un kurām ir 
vājākas spējas risināt ar pārkārtošanos 
saistītos sarežģījumus. Fonda plānošanas 
temps jānodrošina, ņemot vērā septembrī 
gaidāmo ietekmes pētījumu, kurā tiks 
izklāstītas divas iespējas līdz 2030. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līdz 50 vai 55 %, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni, un lai starpība starp abiem 
līmeņiem atbilst siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumam par 280 
megatonnām (Mt).

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Priekšlikumu par Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda izveidi Komisija 
pieņēma 2020. gada 14. janvārī11. Labākai 
fonda plānošanai un īstenošanai ir 
jāpieņem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros noteiktas 
pārkārtošanās procesa galvenās darbības un 
laika grafiks, kā arī minētas teritorijas, 
kuras vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku un kurām ir 
vājākas spējas risināt ar pārkārtošanos 
saistītos sarežģījumus.

(3) Priekšlikumu par Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda izveidi Komisija 
pieņēma 2020. gada 14. janvārī11. Labākai 
fonda plānošanai un īstenošanai ir 
jāpieņem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros noteiktas 
pārkārtošanās procesa galvenās darbības un 
laika grafiks, virzoties uz to, lai sasniegtu 
Savienības 2030. gada klimata 
mērķrādītājus un klimatneitrālu 
ekonomiku līdz 2050. gadam tādā veidā, 
lai nevienu neatstātu novārtā, kā arī 
minētas teritorijas, kuras vissmagāk skar 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku 
un kurām ir vājākas spējas risināt ar 
pārkārtošanos saistītos sarežģījumus. Tikai 
tās dalībvalstis, kas ir apņēmušās sasniegt 
ES 2050. gada klimatneitralitātes 
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mērķrādītāju, var saņemt PSAM atbalstu.
_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Priekšlikumu par Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda izveidi Komisija 
pieņēma 2020. gada 14. janvārī11. Labākai 
fonda plānošanai un īstenošanai ir 
jāpieņem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros noteiktas 
pārkārtošanās procesa galvenās darbības un 
laika grafiks, kā arī minētas teritorijas, 
kuras vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku un kurām ir 
vājākas spējas risināt ar pārkārtošanos 
saistītos sarežģījumus.

(3) Priekšlikumu par Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda izveidi Komisija 
pieņēma 2020. gada 14. janvārī11. Labākai 
fonda plānošanai un īstenošanai ir 
jāpieņem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros noteiktas 
pārkārtošanās procesa galvenās darbības un 
laika grafiks, kā arī minētas teritorijas, 
kuras vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku un kurām ir 
vājākas spējas risināt ar pārkārtošanos 
saistītos sarežģījumus. Partnerības 
princips attiecas uz taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālo plānu 
sagatavošanu, īstenošanu, uzraudzību un 
novērtēšanu, kā minēts Regulas [TPF 
regula] [7.] pantā.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Sirpa Pietikäinen

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

(3a) Taisnīgas pārkārtošanās fonds ir 
būtiska ES atveseļošanas un noturības 
tiesību aktu kopuma sastāvdaļa un tam 
jāpaliek galvenajai šā kopuma sastāvdaļai 
ar atbilstošiem ievērojamiem resursiem.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms ("PSAM"). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar Regulu (ES) 
2020/852 par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai 
[Taksonomijas regula] un abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie, kā arī jānodrošina 
sinerģija ar tiem. Investīcijas, kas 
nepalīdz sasniegt Savienības klimata un 
vides mērķus, nedrīkst būt tiesīgas saņemt 
atbalstu saskaņā ar PSAM.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes
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Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms ("PSAM"). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie, lai nodrošinātu, ka visi trīs 
pīlāri virzās uz vieniem un tiem pašiem 
mērķiem. Komisijai pastāvīgi jāuzrauga 
šo trīs pīlāru papildināmība un, ja 
iespējams, jācenšas veidot sinerģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms ("PSAM"). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
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atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.

atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie. Atbalstu PSAM ietvaros 
var saņemt arī klimatiskās pārkārtošanās 
īpaši skartas nozares vai reģioni, uz 
kuriem konkrēti neattiecas pirmais pīlārs.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms ("PSAM"). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie. Atbalstu PSAM ietvaros 
var saņemt arī klimatiskās pārkārtošanās 
īpaši skartas nozares vai reģioni, uz 
kuriem konkrēti neattiecas pirmais pīlārs.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora (4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
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aizdevumu mehānisms (“PSAM”). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.

aizdevumu mehānisms ("PSAM"). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie. Nozares, uz kurām 
neattiecas regula par Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu, būtu jāizslēdz no šī 
mehānisma darbības jomas.

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms ("PSAM"). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, un būtu 
jāveicina zaļā kursa un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra mērķu sasniegšana. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms ("PSAM"). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar sociālo un ekonomisko pārkārtošanos 
saistītie sarežģījumi, kuri izklāstīti 
Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, pēc 
padziļinātas apspriešanās ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
reģionālā līmenī. Paredzētajiem atbalsta 
pasākumiem vajadzētu būt saskanīgiem ar 
abos pārējos Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma pīlāros atbalstītajiem 
pasākumiem un būtu jāpapildina tie.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms ("PSAM"). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, un būtu 
jāatbilst Savienības mērķim sasniegt 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam. 
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Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.

Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.

(4) Publiskā sektora aizdevumu 
mehānisms ("PSAM") veido Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma trešo pīlāru, kas 
atbalsta publiskā sektora struktūru 
investīcijas. Šādām investīcijām būtu 
jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada ar 
pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Paredzētajiem atbalsta pasākumiem 
vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
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vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
Savienības 2030. gada mērķrādītāja 
sasniegšanu klimata un enerģētikas jomā, 
kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES)…/… [ar ko izveido 
sistēmu klimatneitralitātes sasniegšanai 
un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas 
Klimata tiesību akts)] un klimatneitrālu un 
oglekļneitrālu ekonomiku līdz 2050. 
gadam, kā izklāstīts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Atbalstītās investīcijas var aptvert tīrās 
tehnoloģijas un infrastruktūru, tostarp 
atjaunojamo energoresursu enerģiju, 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
bāzes ūdeņraža un ūdeņraža bāzes 
kurināmā piegādi un transporta 
dekarbonizāciju, rūpniecības un 
būvniecības fondus, ilgtspējīgas 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo un 
ilgtspējīgu mobilitāti, investīcijas 
pētniecības un inovācijas darbībās, 
tostarp universitātēs un publiskās 
pētniecības iestādēs, progresīvu un 
laišanai tirgū gatavu tehnoloģiju 
nodošanas veicināšanu, investīcijas 
digitalizācijā, digitālajā inovācijā un 
digitālajā savienojamībā, tostarp 
digitālajā un precīzajā lauksaimniecībā, 
viedu atkritumu apsaimniekošanu, tīru un 
drošu ūdensapgādi, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes, kā arī integrācijas, 
pasākumus, ietverot ēku atjaunošanu un 
pārbūvi, oglekļa piesaistes un 
uzglabāšanas jaudu izmantošanu, 
investīcijas, kas atbalsta pārkārtošanos uz 
aprites ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, ja vien šīs darbības 
neietilpst atbildības par videi nodarīto 
kaitējumu piemērošanas jomā saskaņā ar 
LESD 191. pantā minēto principu "maksā 
piesārņotājs", kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām un mainīgajiem 
laikpstākļiem, ko izraisa klimata 
pārmaiņas. Priekšroka būtu jādod 
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visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
Savienības jaunajiem 2030. gada 
mērķrādītājiem klimata un enerģētikas 
jomā un klimatneitrālu ekonomiku 
Savienībā līdz 2040. gadam vai agrāk, kā 
izklāstīts taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos. Atbalstītās investīcijas 
var aptvert tīras tehnoloģijas un 
infrastruktūru attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģiju un transporta 
dekarbonizāciju, centralizētās 
siltumapgādes tīklus, zaļo un ilgtspējīgu 
mobilitāti, investīcijas pētniecības, 
inovācijas un digitalizācijas darbībās, 
viedu atkritumu apsaimniekošanu, tīras 
atjaunojamo energoresursu enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
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visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt investīcijas 
ar augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot ES taksonomiju attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām.

kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, ja vien šīs darbības 
neietilpst atbildības par videi nodarīto 
kaitējumu piemērošanas jomā saskaņā ar 
LESD 191. pantā minēto principu "maksā 
piesārņotājs", kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
ekoloģiskām katastrofām. Priekšroka būtu 
jādod visaptverošu investīciju pieejai, jo 
īpaši teritorijās ar svarīgām vajadzībām 
saistībā ar pārkārtošanos. Var tikt 
atbalstītas arī investīcijas citās jomās, ja tās 
atbilst pieņemtajiem taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem. 
Atbalstot investīcijas, kas nerada 
pietiekamus ieņēmumus, PSAM tiecas 
publiskā sektora struktūrām sagādāt 
papildu resursus, kas nepieciešami, lai 
risinātu sociālos, ekonomiskos un vidiskos 
sarežģījumus, ko rada ar klimatisko 
pārkārtošanos saistītā pielāgošanās. Lai 
varētu noteikt investīcijas ar augstu 
labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM un kas 
var dot lielu ieguldījumu Savienības 
klimata un enerģētikas mērķrādītāju 
sasniegšanā, kā arī bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšanā, vienlaikus 
ievērojot principu "nekaitēt", jāizmanto 
ES taksonomija attiecībā uz vidiski 
ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām. 
Investīcijas jāpārbauda, lai noteiktu, vai 
tām ir ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo 
jomu, un, ja nepieciešams, attiecībā uz 
tām jāpierāda ilgtspējība saskaņā ar 
pamatnostādnēm, kuras Komisija izstrādā 
atbilstīgi InvestEU programmai.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Frances Fitzgerald
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Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt investīcijas 
ar augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot ES taksonomiju attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām.

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var aptvert 
tehnoloģiju ieviešanu un infrastruktūru 
cenas ziņā pieejamai un ilgtspējīgai 
enerģijai un transporta nozares 
dekarbonizācijai, centralizētās 
siltumapgādes tīklus, zaļo mobilitāti, viedu 
atkritumu apsaimniekošanu, tīras enerģijas 
un energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, pilsētu 
atjaunināšanu un reģenerāciju, 
investīcijas aprūpes iestādēs, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes un ekosistēmas 
atjaunošanu un dekontamināciju, 
bioloģiskās daudzveidības un dabisko 
dzīvotņu aizsardzību un atjaunošanu, kā 
arī prasmju pilnveidi, pārkvalifikāciju, 
jaunu prasmju apguvi un apmācību, 
uzsverot dzimumu līdztiesību, un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt investīcijas 
ar augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
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atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot ES taksonomiju attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām. Tehniskā un administratīvā 
palīdzība būs pieejama saistībā ar šādām 
investīcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var aptvert, 
bet ne tikai, enerģētikas infrastruktūru, 
tostarp ar tīru ūdeņradi, biogāzi un 
biometānu saderīgas investīcijas, un 
transporta infrastruktūru, centralizētās 
siltumapgādes tīklus, zaļo mobilitāti, 
investīcijas zaļos un ilgtspējīgos 
pētniecības un inovāciju projektos, viedu 
atkritumu apsaimniekošanu, tīras enerģijas 
un energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, vides infrastruktūru 
(ūdensapgādi un kanalizāciju), pilsētu 
atjaunošanu un reģenerāciju, 
kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī 
prasmju pilnveidi, pārkvalifikāciju, 
apmācību un sociālo infrastruktūru, 
ieskaitot sociālos mājokļus. Infrastruktūras 
attīstīšana var ietvert arī risinājumus, kas 
sekmē noturību pret katastrofām. 
Priekšroka būtu jādod visaptverošu 
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struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt investīcijas 
ar augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot ES taksonomiju attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām.

investīciju pieejai, jo īpaši teritorijās ar 
svarīgām vajadzībām saistībā ar 
pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt investīcijas 
ar augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot ES taksonomiju attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver ierobežots investīciju klāsts 
ar nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
ilgtspējīgāku ekonomiku. Atbalstītās 
investīcijas var aptvert enerģētikas un 
transporta infrastruktūru, centralizētās 
siltumapgādes tīklus, zaļo mobilitāti, viedu 
atkritumu apsaimniekošanu, tīras enerģijas 
un energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz ilgtspējīgāku 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju. Infrastruktūras attīstīšana 
var ietvert arī risinājumus, kas sekmē 
noturību pret katastrofām. Priekšroka būtu 
jādod visaptverošu investīciju pieejai, jo 
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infrastruktūru, ieskaitot sociālos 
mājokļus. Infrastruktūras attīstīšana var 
ietvert arī risinājumus, kas sekmē noturību 
pret katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

īpaši teritorijās ar svarīgām vajadzībām 
saistībā ar pārkārtošanos. Var tikt 
atbalstītas arī investīcijas citās jomās, ja tās 
atbilst pieņemtajiem taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem. 
Atbalstot investīcijas, kas nerada 
pietiekamus ieņēmumus, PSAM tiecas 
publiskā sektora struktūrām sagādāt 
papildu resursus, kas nepieciešami, lai 
risinātu vidiskos sarežģījumus, ko rada 
pielāgošanās ilgtspējīgākai ekonomikai.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var aptvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
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kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru. Infrastruktūras attīstīšana 
var ietvert arī risinājumus, kas sekmē 
noturību pret katastrofām. Priekšroka būtu 
jādod visaptverošu investīciju pieejai, jo 
īpaši teritorijās ar svarīgām vajadzībām 
saistībā ar pārkārtošanos. Var tikt 
atbalstītas arī investīcijas citās jomās, ja tās 
atbilst pieņemtajiem taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem. 
Atbalstot investīcijas, kas nerada 
pietiekamus ieņēmumus, PSAM tiecas 
publiskā sektora struktūrām sagādāt 
papildu resursus, kas nepieciešami, lai 
risinātu sociālos, ekonomiskos un vidiskos 
sarežģījumus, ko rada ar klimatisko 
pārkārtošanos saistītā pielāgošanās.

Or. de

Grozījums Nr. 60
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju reģionālo kohēziju un 
ekonomikas dažādošanu, PSAM būtu 
jāaptver plašs ilgtspējīgu investīciju klāsts 
ar nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. No atbalstītajām investīcijām 
jāizslēdz fosilais kurināmais, un tām 
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mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt investīcijas 
ar augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot ES taksonomiju attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām.

jāattiecas uz atjaunojamo energoresursu 
enerģijas enerģētikas un transporta 
infrastruktūru, centralizētās siltumapgādes 
tīkliem tikai ogļu ieguves reģionos 
pārkārtošanās posmā, zaļo mobilitāti, 
viedu atkritumu apsaimniekošanu, tīras 
enerģijas un energoefektivitātes 
pasākumiem, ietverot ēku atjaunošanu un 
pārbūvi, investīcijas, kas atbalsta 
pārkārtošanos uz aprites ekonomiku, zemes 
atjaunošanu un dekontamināciju, kā arī 
prasmju pilnveidi, pārkvalifikāciju, 
apmācību un sociālo infrastruktūru, 
ieskaitot sociālos mājokļus. Infrastruktūras 
attīstīšana var ietvert arī risinājumus, kas 
sekmē noturību pret katastrofām. 
Priekšroka būtu jādod visaptverošu 
investīciju pieejai saskaņā ar principu 
"nekaitēt", jo īpaši teritorijās ar svarīgām 
vajadzībām saistībā ar pārkārtošanos. Var 
tikt atbalstītas arī investīcijas citās jomās, 
ja tās atbilst pieņemtajiem taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem. 
Atbalstot investīcijas, kas nerada 
pietiekamus ieņēmumus, PSAM tiecas 
publiskā sektora struktūrām sagādāt 
papildu resursus, kas nepieciešami, lai 
risinātu sociālos, ekonomiskos un vidiskos 
sarežģījumus, ko rada ar klimatisko 
pārkārtošanos saistītā pielāgošanās. Lai 
varētu noteikt investīcijas ar augstu 
labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, 
jāizmanto ES taksonomija attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 61
José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt investīcijas 
ar augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot ES taksonomiju attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām.

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var aptvert 
pētniecību un inovācijas, atbalstu MVU, 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes un ūdens resursu 
atjaunošanu un dekontamināciju, kā arī 
prasmju pilnveidi, pārkvalifikāciju, 
apmācību un sociālo infrastruktūru, 
ieskaitot aprūpes iestādes un sociālos 
mājokļus. Infrastruktūras attīstīšana var 
ietvert arī risinājumus, kas sekmē noturību 
pret katastrofām, proti, tām, kuras izraisa 
klimata pārmaiņas, piemēram, pret 
plūdiem un mežu ugunsgrēkiem. 
Priekšroka būtu jādod visaptverošu 
investīciju pieejai, jo īpaši teritorijās ar 
svarīgām vajadzībām saistībā ar 
pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu teritoriālos, 
sociālos, ekonomiskos un vidiskos 
sarežģījumus, ko rada ar klimatisko 
pārkārtošanos saistītā pielāgošanās. Lai 
varētu noteikt investīcijas ar augstu 
labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot ES taksonomiju attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var aptvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību, darbvietu 
radīšanu un sociālo infrastruktūru, 
ieskaitot sociālos mājokļus. Infrastruktūras 
attīstīšana var ietvert arī risinājumus, kas 
sekmē noturību pret katastrofām. 
Priekšroka būtu jādod visaptverošu 
investīciju pieejai, jo īpaši teritorijās ar 
svarīgām vajadzībām saistībā ar 
pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās.
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saimnieciskajām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var aptvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, vietējo 
sabiedrisko transportu, atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
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pielāgošanās. Lai varētu noteikt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

ekonomiku saistītā pielāgošanās.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju, tostarp bijušo ieguves baseinu 
un tālāko reģionu, piemēram, salu, 
ekonomikas dažādošanu, PSAM būtu 
jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var aptvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
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struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt investīcijas 
ar augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot ES taksonomiju attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām.

investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt investīcijas 
ar augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot ES taksonomiju attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, kā 
izklāstīts taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos. Atbalstītās investīcijas 
var aptvert enerģētikas un transporta 
infrastruktūru, centralizētās siltumapgādes 
tīklus, zaļo mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
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ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt investīcijas 
ar augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot ES taksonomiju attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām.

ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt investīcijas 
ar augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, 
jāizmanto ES taksonomija attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām, kā arī jāievēro princips "būtiski 
nekaitēt".

Or. en

Grozījums Nr. 66
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var apvert 
enerģētikas un transporta infrastruktūru, 
centralizētās siltumapgādes tīklus, zaļo 
mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstītās investīcijas var aptvert, 
piemēram, enerģētikas un transporta 
infrastruktūru, centralizētās siltumapgādes 
tīklus, zaļo mobilitāti, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
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Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt investīcijas 
ar augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot ES taksonomiju attiecībā uz 
vidiski ilgtspējīgām saimnieciskajām 
darbībām.

Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt investīcijas 
ar augstu labvēlīgo ietekmi uz vidi, kas ir 
atbalsttiesīgas saskaņā ar PSAM, var 
izmantot kritērijus par atbilstību 
Savienības 2030. gada mērķrādītājam 
attiecībā uz klimatu un klimatneitrālas 
ekonomikas sasniegšanu līdz 2050. 
gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Saistībā ar centieniem palielināt 
ekonomisko, teritoriālo un sociālo 
kohēziju PSAM arī jāveicina 
nevienlīdzības novēršana, dzimumu 
līdztiesības veicināšana un dzimumu 
aspekta integrēšana, kā arī cīņa pret 
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. 
pantā, LESD 10. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 21. pantā. 
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Visām ieinteresētajām personām, kas 
iesaistītas kādā PSAM īstenošanas posmā, 
jāapņemas veicināt dzimumu līdztiesību 
un nodrošināt, lai tiktu ņemta vērā 
ietekme uz sievietēm, norādot uz to, ka 
klimata pārmaiņas un pārkārtošanās 
process viņas ietekmē nesamērīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) PSAM mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā atbalstot mērķi saglabāt, 
aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kā 
noteikts LESD 11. pantā un 191. panta 1. 
punktā, ņemot vērā principu 
"piesārņotājs maksā", kā arī saistības, 
par kurām panākta vienošanās saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Komisijai jāapstiprina saraksts ar 
tādām izslēdzamām investīcijām, kuras 
kaitē Parīzes nolīgumā un zaļajā kursā 
noteiktajiem mērķrādītājiem un neatbilst 
EIB enerģētikas finansēšanas politikai. 
Šīm investīcijām jāliedz Savienības 
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atbalsts, ko nodrošina PSAM.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai izvairītos no balasta aktīviem 
un nodrošinātu, ka valsts finansējums tiek 
izmantots visrentablākajā veidā, saņēmēju 
projektiem jābūt ar ilglaicīgu videi 
nekaitīgu un ilgtspējīgu ietekmi un 
jāveicina klimatneitralitātes sasniegšana 
līdz 2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Īstenojot PSAM, jāievēro 
horizontālie principi, kas noteikti Līguma 
par Eiropas Savienību ("LES") 3. pantā 
un LESD 10. pantā, tostarp 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principi, kas noteikti LES 5. pantā, ņemot 
vērā Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu. Dalībvalstīm jāievēro arī ANO 
Konvencijā par bērna tiesībām un ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām noteiktie pienākumi un 
jānodrošina pieejamība saskaņā ar 
minētās konvencijas 9. pantu, kā arī 
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saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, ar 
kuriem saskaņo produktu un 
pakalpojumu pieejamības prasības. No 
PSAM līdzekļiem nedrīkst atbalstīt 
pasākumus, kas veicina jebkāda veida 
segregāciju vai atstumtību, vai atbalstīt 
infrastruktūru, kas nav pieejama 
personām ar invaliditāti. Dalībvalstīm un 
Komisijai jācenšas novērst nevienlīdzību, 
veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību un 
iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu, kā 
arī apkarot diskrimināciju dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Henrike Hahn
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Dalībvalstīm un Komisijai 
jānodrošina, lai PSAM īstenošana 
sekmētu sieviešu un vīriešu līdztiesības 
ievērošanu un veicināšanu saskaņā ar 
LESD 8. pantu. Izvērtējumi ir pierādījuši, 
cik svarīgi ir savlaikus un konsekventi 
ņemt vērā dzimumu līdztiesības mērķus 
visos aspektos un visos darbības 
programmu sagatavošanas, uzraudzības, 
īstenošanas un izvērtēšanas posmos, un 
tādēļ plānošanas ciklā ir jāiekļauj 
ietekmes uz dzimumu līdztiesību 
novērtējumi, dzimumu līdztiesības 
principa ievērošana budžeta plānošanā un 
rezultātu pārraudzība no dzimumu 
līdztiesības viedokļa.

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Uz šo regulu attiecas horizontālie 
finanšu noteikumi, ko pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti 
Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta izveidei un izpildei, 
izmantojot dotācijas, iepirkumu, godalgas, 
netiešu izpildi, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz 
LESD 322. pantu, attiecas arī uz to, kā 
vispārīgu trūkumu gadījumā attiecībā uz 
tiesiskumu dalībvalstīs tiek aizsargāts 
Savienības budžets, jo tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks pareizas finanšu 
pārvaldības un rezultatīva ES finansējuma 
priekšnoteikums.

(6) Uz šo regulu attiecas horizontālie 
finanšu noteikumi, ko pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti 
Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta izveidei un izpildei, 
izmantojot dotācijas, iepirkumu, godalgas, 
netiešu izpildi, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz 
LESD 322. pantu, attiecas arī uz to, kā 
vispārīgu trūkumu gadījumā attiecībā uz 
tiesiskumu dalībvalstīs tiek aizsargāts 
Savienības budžets, jo tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks pareizas finanšu 
pārvaldības un rezultatīva ES finansējuma 
priekšnoteikums. Tomēr galasaņēmēju 
aizsardzībai ir izšķiroša nozīme, lai 
nodrošinātu PSAM atbalstīto ieguldījumu 
efektivitāti. Vietējās un reģionālās 
pašvaldības nevar zaudēt finansējumu 
tādēļ, ka dalībvalstīs ir vispārēji trūkumi 
tiesiskuma jomā. Vajadzības gadījumā 
Eiropas Komisijai, vienojoties ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi, uz laiku 
jāpārvalda šie līdzekļi kopā ar 
saņēmējiem, neiesaistot valstu valdības, 
kas pārkāpj tiesiskumu.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Uz šo regulu attiecas horizontālie 
finanšu noteikumi, ko pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti 
Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta izveidei un izpildei, 
izmantojot dotācijas, iepirkumu, godalgas, 
netiešu izpildi, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz 
LESD 322. pantu, attiecas arī uz to, kā 
vispārīgu trūkumu gadījumā attiecībā uz 
tiesiskumu dalībvalstīs tiek aizsargāts 
Savienības budžets, jo tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks pareizas finanšu 
pārvaldības un rezultatīva ES finansējuma 
priekšnoteikums.

(6) Uz šo regulu attiecas horizontālie 
finanšu noteikumi, ko pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti 
Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta izveidei un izpildei, 
izmantojot dotācijas, iepirkumu, godalgas, 
netiešu izpildi, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz 
LESD 322. pantu, attiecas arī uz to, kā 
vispārīgu trūkumu gadījumā attiecībā uz 
tiesiskumu dalībvalstīs tiek aizsargāts 
Savienības budžets, jo tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks pareizas finanšu 
pārvaldības un rezultatīva ES finansējuma 
priekšnoteikums. PSAM atbalstu var 
saņemt tikai tās dalībvalstis, kas ievēro 
Savienības pamatvērtības cita starpā 
tiesiskuma principu. Ja Komisija atzīst, ka 
tiesiskums kādā dalībvalstī netiek ievērots, 
tai jāmēģina citādā veidā atbalstīt 
attiecīgo reģionu pārkārtošanos vai 
jāatrod veids, kā atbalstu novirzīt tieši 
reģionam, ja tas ievēro tiesiskuma 
principus, neiesaistot valsts valdību.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Erik Bergkvist

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Uz šo regulu attiecas horizontālie 
finanšu noteikumi, ko pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti 
Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta izveidei un izpildei, 

(6) Uz šo regulu attiecas horizontālie 
finanšu noteikumi, ko pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti 
Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta izveidei un izpildei, 
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izmantojot dotācijas, iepirkumu, godalgas, 
netiešu izpildi, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz 
LESD 322. pantu, attiecas arī uz to, kā 
vispārīgu trūkumu gadījumā attiecībā uz 
tiesiskumu dalībvalstīs tiek aizsargāts 
Savienības budžets, jo tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks pareizas finanšu 
pārvaldības un rezultatīva ES finansējuma 
priekšnoteikums.

izmantojot dotācijas, iepirkumu, godalgas, 
netiešu izpildi, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz 
LESD 322. pantu, attiecas arī uz to, kā 
vispārīgu trūkumu gadījumā attiecībā uz 
tiesiskumu dalībvalstīs tiek aizsargāts 
Savienības budžets, jo tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks pareizas finanšu 
pārvaldības un rezultatīva ES finansējuma 
priekšnoteikums. Tādēļ, lai saņemtu 
jebkādu finansiālu atbalstu no ES 
budžeta, tostarp no Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma, obligāti 
jāievēro un jāpiemēro Savienības 
pamatvērtības, piemēram, tiesiskuma 
princips. Dalībvalstīm, kas izmanto JTM, 
jāapņemas sasniegt ES 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķrādītāju.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Uz šo regulu attiecas horizontālie 
finanšu noteikumi, ko pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti 
Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta izveidei un izpildei, 
izmantojot dotācijas, iepirkumu, godalgas, 
netiešu izpildi, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz 
LESD 322. pantu, attiecas arī uz to, kā 
vispārīgu trūkumu gadījumā attiecībā uz 
tiesiskumu dalībvalstīs tiek aizsargāts 
Savienības budžets, jo tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks pareizas finanšu 
pārvaldības un rezultatīva ES 

(6) Uz šo regulu attiecas horizontālie 
finanšu noteikumi, ko pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti 
Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta izveidei un izpildei, 
izmantojot dotācijas, iepirkumu, godalgas, 
netiešu izpildi, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes.
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finansējuma priekšnoteikums.

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) PSAM būtu jāsniedz atbalsts ES 
sniegto dotāciju veidā, tās apvienojot ar 
finanšu partneru sniegtajiem aizdevumiem. 
Dotācijas elementa finansējums, ko tiešā 
pārvaldībā īsteno Komisija, būtu jāsniedz 
kā ar izmaksām nesaistīts finansējums 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES, Euratom) 
2018/1046 (“Finanšu regula”)12 125. 
pantu. Šādam finansējuma veidam būtu 
jāpalīdz stimulēt projekta veicinātājus 
piedalīties PSAM mērķu sasniegšanā un 
to efektīvi sekmēt atbilstoši aizdevuma 
apmēram. Aizdevuma elements būtu 
jānodrošina Eiropas Investīciju bankai 
(“EIB”). PSAM var arī paplašināt, 
iekļaujot citus finanšu partnerus, kas 
nodrošina aizdevuma elementu, ja kļūst 
pieejami papildu resursi dotācijas 
elementam vai tas ir nepieciešams 
pareizai īstenošanai.

(7) PSAM būtu jāsniedz atbalsts ES 
sniegto dotāciju veidā, tās apvienojot ar 
finanšu partneru sniegtajiem aizdevumiem. 
Aizdevuma elements būtu jānodrošina 
Eiropas Investīciju bankai ("EIB"). Arī citi 
finanšu partneri, kuriem ir bijis sekmīgs 
Finanšu regulas 154. pantā paredzētais 
pīlāra novērtējums, var nodrošināt 
aizdevuma elementu, ja vien viņi spēj 
sasniegt PSAM mērķus, ieguldīt pašu 
resursus un nodrošināt atbilstošu 
ģeogrāfisko aptvērumu.

_________________
12 Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) PSAM būtu jāsniedz atbalsts ES 
sniegto dotāciju veidā, tās apvienojot ar 
finanšu partneru sniegtajiem aizdevumiem. 
Dotācijas elementa finansējums, ko tiešā 
pārvaldībā īsteno Komisija, būtu jāsniedz 
kā ar izmaksām nesaistīts finansējums 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 
(“Finanšu regula”)12 125. pantu. Šādam 
finansējuma veidam būtu jāpalīdz stimulēt 
projekta veicinātājus piedalīties PSAM 
mērķu sasniegšanā un to efektīvi sekmēt 
atbilstoši aizdevuma apmēram. Aizdevuma 
elements būtu jānodrošina Eiropas 
Investīciju bankai (“EIB”). PSAM var arī 
paplašināt, iekļaujot citus finanšu 
partnerus, kas nodrošina aizdevuma 
elementu, ja kļūst pieejami papildu 
resursi dotācijas elementam vai tas ir 
nepieciešams pareizai īstenošanai.

(7) PSAM būtu jāsniedz atbalsts ES 
sniegto dotāciju veidā, tās apvienojot ar 
finanšu partneru sniegtajiem aizdevumiem. 
Dotācijas elementa finansējums, ko tiešā 
pārvaldībā īsteno Komisija, būtu jāsniedz 
kā ar izmaksām nesaistīts finansējums 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 
("Finanšu regula")12 125. pantu. Šādam 
finansējuma veidam būtu jāpalīdz stimulēt 
projekta veicinātājus piedalīties 
pašvaldību, mazpilsētu, pilsētu un 
teritoriju mērķu sasniegšanā un to efektīvi 
sekmēt atbilstoši aizdevuma apmēram. 
Aizdevuma elements būtu jānodrošina 
Eiropas Investīciju bankai ("EIB").

_________________ _________________
12 Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046. 12 Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Covid-19 pandēmija ir 
palielinājusi Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma nozīmi attiecībā uz 
nepieciešamību atjaunot to reģionu 
ekonomiku, kurus visvairāk ietekmē 
pārkārtošanās klimata jomā. Ņemot vērā 
klimatiskās pārkārtošanās un ilgtspējīgas 
ekonomiskās izaugsmes savstarpējo 
atkarību, publiskā sektora aizdevumu 
mehānismā ir jābūt pietiekamiem 
resursiem, lai risinātu problēmas, kas 
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saistītas ar pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku Savienībā līdz 
2050. gadam un ko vēl vairāk ir 
saasinājusi Covid-19 pandēmija.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Aizdevumi, ko EIB un citi finanšu 
partneri izsniedz publiskā sektora 
struktūrām, lai atbalstītu projektus, kurus 
Komisija atzinusi par atbilstīgiem, 
finansiāli un tehniski neatkarīgiem, 
jāatbrīvo no dalībvalsts budžeta deficīta 
un parāda aprēķiniem, kā noteikts 
Stabilitātes un izaugsmes paktā.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ir gaidāms, ka 250 000 000 EUR 
no PSAM dotācijas elementa saskaņā ar 
jauno DFS priekšlikumu tiks finansēti no 
ES budžeta, un ikgadējā budžeta 
procedūrā tiem būtu jāveido galvenā 
atsauces summa Eiropas Parlamentam un 
Padomei Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas 2013. gada 2. decembra 
Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu, 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību13 17. punkta nozīmē.

svītrots
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_________________
13 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.201
3.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:3
73:TOC

Or. en

Grozījums Nr. 82
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ir gaidāms, ka 250 000 000 EUR no 
PSAM dotācijas elementa saskaņā ar jauno 
DFS priekšlikumu tiks finansēti no ES 
budžeta, un ikgadējā budžeta procedūrā 
tiem būtu jāveido galvenā atsauces summa 
Eiropas Parlamentam un Padomei Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. 
gada 2. decembra Iestāžu nolīguma par 
budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību13 
17. punkta nozīmē.

(8) Ir gaidāms, ka 1 525 000 000 EUR 
no PSAM dotācijas elementa saskaņā ar 
jauno DFS priekšlikumu tiks finansēti no 
ES budžeta, un ikgadējā budžeta procedūrā 
tiem būtu jāveido galvenā atsauces summa 
Eiropas Parlamentam un Padomei Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. 
gada 2. decembra Iestāžu nolīguma par 
budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību13 
17. punkta nozīmē.

_________________ _________________
13 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

13 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373
:TOC

Or. en

Grozījums Nr. 83
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
9. apsvērums



PE657.150v01-00 46/152 AM\1212239LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) 275 000 000 EUR no PSAM 
dotācijas elementa ir jāfinansē ar 
atmaksājumiem no finanšu 
instrumentiem, kas izveidoti ar šīs regulas 
I pielikumā minētajām programmām. 
Šādi ieņēmumi tiek gūti no izbeigtām 
programmām, kas ir neatkarīgas no 
PSAM, un būtu jāuzskata par ārējiem 
piešķirtajiem ieņēmumiem, atkāpjoties no 
Finanšu regulas 21. panta 3. punkta f) 
apakšpunkta, pamatojoties uz LESD 322. 
panta 1. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 84
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) 275 000 000 EUR no PSAM 
dotācijas elementa ir jāfinansē ar 
atmaksājumiem no finanšu 
instrumentiem, kas izveidoti ar šīs regulas 
I pielikumā minētajām programmām. 
Šādi ieņēmumi tiek gūti no izbeigtām 
programmām, kas ir neatkarīgas no 
PSAM, un būtu jāuzskata par ārējiem 
piešķirtajiem ieņēmumiem, atkāpjoties no 
Finanšu regulas 21. panta 3. punkta f) 
apakšpunkta, pamatojoties uz LESD 322. 
panta 1. punktu.

(9) Finanšu regulas 21. panta 3. punkta 
f) apakšpunkts un LESD 322. panta 1. 
punkts ir jāievēro pilnībā.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) 1 000 000 000 EUR no PSAM 
dotācijas elementa būtu jāfinansē ar 
prognozējamo uzkrājuma pārpalikumu no 
ES galvojuma, kas izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
2015/1017, ar kuru izveidots arī Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonds (“ESIF 
regula”)14. Tāpēc būtu vajadzīga atkāpe 
no Finanšu regulas 213. panta 4. punkta 
a) apakšpunkta, kurā paredzēts 
pienākums jebkādu budžeta garantijas 
uzkrājuma pārpalikumu atmaksāt 
budžetā, lai šādu pārpalikumu piešķirtu 
PSAM. Piešķirtie ieņēmumi būtu 
jāuzskata par ārējiem piešķirtajiem 
ieņēmumiem, atkāpjoties no Finanšu 
regulas 21. panta 3. punkta f) 
apakšpunkta, pamatojoties uz LESD 322. 
panta 1. punktu.

svītrots

_________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. 
gada 25. jūnija Regula (ES) 2015/1017 
par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, 
Eiropas Investīciju konsultāciju centru un 
Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un 
(ES) Nr. 1316/2013 — Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonds (OV L 169, 
1.7.2015., 1. lpp.).

Or. fr

Grozījums Nr. 86
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) 1 000 000 000 EUR no PSAM 
dotācijas elementa būtu jāfinansē ar 
prognozējamo uzkrājuma pārpalikumu no 

svītrots
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ES galvojuma, kas izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
2015/1017, ar kuru izveidots arī Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonds (“ESIF 
regula”)14. Tāpēc būtu vajadzīga atkāpe 
no Finanšu regulas 213. panta 4. punkta 
a) apakšpunkta, kurā paredzēts 
pienākums jebkādu budžeta garantijas 
uzkrājuma pārpalikumu atmaksāt 
budžetā, lai šādu pārpalikumu piešķirtu 
PSAM. Piešķirtie ieņēmumi būtu 
jāuzskata par ārējiem piešķirtajiem 
ieņēmumiem, atkāpjoties no Finanšu 
regulas 21. panta 3. punkta f) 
apakšpunkta, pamatojoties uz LESD 322. 
panta 1. punktu.
_________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. 
gada 25. jūnija Regula (ES) 2015/1017 
par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, 
Eiropas Investīciju konsultāciju centru un 
Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un 
(ES) Nr. 1316/2013 — Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonds (OV L 169, 
1.7.2015., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 87
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) 1 000 000 000 EUR no PSAM 
dotācijas elementa būtu jāfinansē ar 
prognozējamo uzkrājuma pārpalikumu no 
ES galvojuma, kas izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
2015/1017, ar kuru izveidots arī Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonds (“ESIF 
regula”)14. Tāpēc būtu vajadzīga atkāpe 
no Finanšu regulas 213. panta 4. punkta a) 

(10) Finanšu regulas 213. panta 4. 
punkta a) apakšpunkts, kurā paredzēts 
pienākums jebkādu budžeta garantijas 
uzkrājuma pārpalikumu atmaksāt budžetā, 
jāievēro pilnībā.
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apakšpunkta, kurā paredzēts pienākums 
jebkādu budžeta garantijas uzkrājuma 
pārpalikumu atmaksāt budžetā, lai šādu 
pārpalikumu piešķirtu PSAM. Piešķirtie 
ieņēmumi būtu jāuzskata par ārējiem 
piešķirtajiem ieņēmumiem, atkāpjoties no 
Finanšu regulas 21. panta 3. punkta f) 
apakšpunkta, pamatojoties uz LESD 322. 
panta 1. punktu.
_________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. 
gada 25. jūnija Regula (ES) 2015/1017 
par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, 
Eiropas Investīciju konsultāciju centru un 
Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un 
(ES) Nr. 1316/2013 — Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonds (OV L 169, 
1.7.2015., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 88
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar Finanšu regulas 12. 
panta 4. punkta c) apakšpunktu 
apropriācijas, kas atbilst ārējiem 
piešķirtajiem ieņēmumiem, būtu 
automātiski jāpārnes uz turpmāko 
programmu vai darbību. Šāds noteikums 
ļauj savienot piešķirto ieņēmumu 
daudzgadu grafiku ar PSAM finansēto 
projektu īstenošanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 89
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță
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Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu projektu 
sagatavošanu, izstrādi un īstenošanu, būtu 
jāparedz arī resursi konsultatīvajam 
atbalstam.

(12) Lai veicinātu projektu 
sagatavošanu, izstrādi un īstenošanu, būtu 
jāparedz arī resursi konsultatīvajam 
atbalstam, tostarp pieteikuma iesniegšanas 
posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms 
valstu iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā 
posmā, noteikšanai, pamatojoties uz 
Taisnīgas pārkārtošanās fonda regulā 
ierosināto sadales koeficientu. Taču, lai 
šo mērķi saskaņotu ar vajadzību optimizēt 
mehānisma ekonomisko ietekmi un tā 
īstenošanu, šādi valstu piešķīrumi nebūtu 
jāiezīmē pēc 2024. gada 31. decembra. 
Pēc šī datuma dotācijas elementam 
pieejamie atlikušie resursi būtu 
jānodrošina bez jebkādām iepriekš 
piešķirtām nacionālajām daļām un 
atbilstoši konkurences principam ES 
līmenī, vienlaikus nodrošinot investīciju 
prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju.

(13) Dotācijas elementam pieejamie 
resursi būtu jānodrošina bez jebkādām 
iepriekš piešķirtām nacionālajām daļām un 
atbilstoši konkurences principam ES 
līmenī, vienlaikus nodrošinot investīciju 
prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka programmas līdzekļi tiek izlietoti visefektīvākajā veidā, nevajadzētu 
iezīmēt atsevišķas valstis.

Grozījums Nr. 91
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 
sadales koeficientu. Taču, lai šo mērķi 
saskaņotu ar vajadzību optimizēt 
mehānisma ekonomisko ietekmi un tā 
īstenošanu, šādi valstu piešķīrumi nebūtu 
jāiezīmē pēc 2024. gada 31. decembra. Pēc 
šī datuma dotācijas elementam pieejamie 
atlikušie resursi būtu jānodrošina bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un atbilstoši konkurences principam 
ES līmenī, vienlaikus nodrošinot 
investīciju prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju.

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu pēc iespējas augstākā līmenī, un 
apzinoties, ka reģionus, kas pārkārtojas, 
pārkārtošanās var visvairāk skart 
finansiāli un sociāli, būtu jāizveido 
mehānisms valstu iezīmēto daļu, kas 
jāievēro pirmajā posmā, noteikšanai, 
pamatojoties uz Taisnīgas pārkārtošanās 
fonda regulā ierosināto sadales koeficientu. 
Taču, lai šo mērķi saskaņotu ar vajadzību 
optimizēt mehānisma ekonomisko ietekmi 
un tā īstenošanu, šādi valstu piešķīrumi 
nebūtu jāiezīmē pēc 2024. gada 31. 
decembra. Pēc šī datuma dotācijas 
elementam pieejamie atlikušie resursi būtu 
jānodrošina bez jebkādām iepriekš 
piešķirtām nacionālajām daļām un 
atbilstoši konkurences principam ES 
līmenī, vienlaikus nodrošinot investīciju 
prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju. Starpposma 
izvērtējuma ziņojums jāpublicē līdz 2024. 
gada 30. jūnijam, lai atvieglotu atlikušo 
resursu piešķiršanu.

Or. en

Pamatojums

Starpposma izvērtējuma ziņojums varētu būt vērtīgs ieguldījums atlikušo līdzekļu, kas 
pieejami pēc 2024. gada 31. decembra, piešķiršanā, ja tie nav iepriekš sadalīti starp 
dalībvalstīm. Tāpēc būtu pamatoti paātrināt starpposma ziņojuma publicēšanas datumu.
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Grozījums Nr. 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 
sadales koeficientu. Taču, lai šo mērķi 
saskaņotu ar vajadzību optimizēt 
mehānisma ekonomisko ietekmi un tā 
īstenošanu, šādi valstu piešķīrumi nebūtu 
jāiezīmē pēc 2024. gada 31. decembra. 
Pēc šī datuma dotācijas elementam 
pieejamie atlikušie resursi būtu 
jānodrošina bez jebkādām iepriekš 
piešķirtām nacionālajām daļām un 
atbilstoši konkurences principam ES 
līmenī, vienlaikus nodrošinot investīciju 
prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju.

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro visā 
programmas darbības laikā, noteikšanai. 
Dotācijas elementam pieejamie resursi 
būtu jānodrošina ar iepriekš piešķirtām 
nacionālajām daļām un atbilstoši 
konkurences principam ES līmenī, 
vienlaikus nodrošinot investīciju 
prognozējamību un ievērojot no 
dzīvotspējas atkarīgu un risku izslēdzošu 
pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 
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sadales koeficientu. Taču, lai šo mērķi 
saskaņotu ar vajadzību optimizēt 
mehānisma ekonomisko ietekmi un tā 
īstenošanu, šādi valstu piešķīrumi nebūtu 
jāiezīmē pēc 2024. gada 31. decembra. Pēc 
šī datuma dotācijas elementam pieejamie 
atlikušie resursi būtu jānodrošina bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un atbilstoši konkurences principam 
ES līmenī, vienlaikus nodrošinot 
investīciju prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju.

sadales koeficientu. Šis mehānisms būtu 
jāizveido ar Komisijas deleģēto aktu, kurā 
katrai dalībvalstij būtu noteiktas attiecīgas 
daļas. Taču, lai šo mērķi saskaņotu ar 
vajadzību optimizēt mehānisma 
ekonomisko ietekmi un tā īstenošanu, šādi 
valstu piešķīrumi nebūtu jāiezīmē pēc 
Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.–
2027. gadam. Pēc šī datuma dotācijas 
elementam pieejamie atlikušie resursi būtu 
jānodrošina bez jebkādām iepriekš 
piešķirtām nacionālajām daļām un 
atbilstoši konkurences principam ES 
līmenī, vienlaikus nodrošinot investīciju 
prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju, īpaši atbalstot tās 
teritorijas, kuras visvairāk ietekmē 
klimatiskā pārkārtošanās.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 
sadales koeficientu. Taču, lai šo mērķi 
saskaņotu ar vajadzību optimizēt 
mehānisma ekonomisko ietekmi un tā 
īstenošanu, šādi valstu piešķīrumi nebūtu 
jāiezīmē pēc 2024. gada 31. decembra. Pēc 
šī datuma dotācijas elementam pieejamie 
atlikušie resursi būtu jānodrošina bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un atbilstoši konkurences principam 
ES līmenī, vienlaikus nodrošinot 

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 
sadales koeficientu. Jāņem vērā mazāk 
attīstīto reģionu vajadzības, kā norādīts 
Regulas .../... [jaunā KNR] [102. panta 2. 
punktā]. Taču, lai šo mērķi saskaņotu ar 
vajadzību optimizēt mehānisma 
ekonomisko ietekmi un tā īstenošanu, šādi 
valstu piešķīrumi nebūtu jāiezīmē pēc 
2024. gada 31. decembra. Pēc šī datuma 
dotācijas elementam pieejamie atlikušie 
resursi būtu jānodrošina bez jebkādām 
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investīciju prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju.

iepriekš piešķirtām nacionālajām daļām un 
atbilstoši konkurences principam ES 
līmenī, vienlaikus nodrošinot investīciju 
prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju, kā arī veicinot 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 
sadales koeficientu. Taču, lai šo mērķi 
saskaņotu ar vajadzību optimizēt 
mehānisma ekonomisko ietekmi un tā 
īstenošanu, šādi valstu piešķīrumi nebūtu 
jāiezīmē pēc 2024. gada 31. decembra. Pēc 
šī datuma dotācijas elementam pieejamie 
atlikušie resursi būtu jānodrošina bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un atbilstoši konkurences principam 
ES līmenī, vienlaikus nodrošinot 
investīciju prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju.

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 
sadales koeficientu, ja vien 
priekšnoteikums nav 2020. gada Eiropas 
pusgada ieteikumu ievērošana. Taču, lai 
šo mērķi saskaņotu ar vajadzību optimizēt 
mehānisma ekonomisko ietekmi un tā 
īstenošanu, šādi valstu piešķīrumi nebūtu 
jāiezīmē pēc 2024. gada 31. decembra. Pēc 
šī datuma dotācijas elementam pieejamie 
atlikušie resursi būtu jānodrošina bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un atbilstoši konkurences principam 
ES līmenī, vienlaikus nodrošinot 
investīciju prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju.

Or. fr

Grozījums Nr. 96
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald
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Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 
sadales koeficientu. Taču, lai šo mērķi 
saskaņotu ar vajadzību optimizēt 
mehānisma ekonomisko ietekmi un tā 
īstenošanu, šādi valstu piešķīrumi nebūtu 
jāiezīmē pēc 2024. gada 31. decembra. Pēc 
šī datuma dotācijas elementam pieejamie 
atlikušie resursi būtu jānodrošina bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un atbilstoši konkurences principam 
ES līmenī, vienlaikus nodrošinot 
investīciju prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju.

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 
sadales koeficientu. Taču, lai šo mērķi 
saskaņotu ar vajadzību optimizēt 
mehānisma ekonomisko ietekmi un tā 
īstenošanu, šādi valstu piešķīrumi nebūtu 
jāiezīmē pēc Daudzgadu finanšu shēmas 
(DFS) 2021.–2027. gadam. Pēc šī datuma 
dotācijas elementam pieejamie atlikušie 
resursi būtu jānodrošina bez jebkādām 
iepriekš piešķirtām nacionālajām daļām un 
atbilstoši konkurences principam ES 
līmenī, vienlaikus nodrošinot investīciju 
prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences, kā arī teritoriālās kohēzijas 
pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 
sadales koeficientu. Taču, lai šo mērķi 
saskaņotu ar vajadzību optimizēt 
mehānisma ekonomisko ietekmi un tā 

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 
sadales koeficientu. Taču, lai šo mērķi 
saskaņotu ar vajadzību optimizēt 
mehānisma ekonomisko ietekmi un tā 



PE657.150v01-00 56/152 AM\1212239LV.docx

LV

īstenošanu, šādi valstu piešķīrumi nebūtu 
jāiezīmē pēc 2024. gada 31. decembra. Pēc 
šī datuma dotācijas elementam pieejamie 
atlikušie resursi būtu jānodrošina bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un atbilstoši konkurences principam 
ES līmenī, vienlaikus nodrošinot 
investīciju prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju.

īstenošanu, šādi valstu piešķīrumi nebūtu 
jāiezīmē pēc 2024. gada 31. decembra. Pēc 
šī datuma dotācijas elementam pieejamie 
atlikušie resursi būtu jānodrošina bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un atbilstoši konkurences principam 
ES līmenī, vienlaikus nodrošinot 
investīciju prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un taisnīgu reģionālās 
konverģences pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem. 
Teritoriālajos plānos, kas izstrādāti kopā 
ar Komisiju, jāiekļauj kopīgi kritēriji, 
proti — palīdzība tiem reģioniem, kas ir 
ļoti atkarīgi no fosilā kurināmā, un 
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nozarēm ar augstu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, veiksmīgs projekts, 
pārkārtojoties uz darbībām ar mazu 
oglekļa ietilpību, apņemšanās radīt jaunas 
darbvietas videi nekaitīgā ekonomikā, kā 
arī vēlme ieguldīt līdzekļus atjaunojamo 
energoresursu enerģijā un digitālajā 
savienojamībā. Attiecīgo teritoriju 
kompetento vietējo un reģionālo 
pašvaldību līdzdalība būtu cieši jāsaista ar 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna 
izstrādi.

Or. fr

Grozījums Nr. 99
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos ņem 
vērā attiecīgos kritērijus, kas noteikti ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) …/... [regula par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], 
projekta spēju sasniegt mērķus un 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstītās attīstības vajadzības, 
ieguldījumu Savienības 2030. gada 
klimata un enerģētikas mērķu 
sasniegšanā un klimatneitralitātes 
sasniegšanā līdz 2050. gadam, kopējo 
mērķi veicināt reģionālo un teritoriālo 
konverģenci, kā arī dotācijas elementa 
nozīmīgumu projekta dzīvotspējai. 
Komisija nodrošina, ka darba programmā 
tiek ņemta vērā un veicināta dzimumu 
līdztiesība un dzimumu perspektīvas 
integrācija. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
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pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji, kas var ietvert 
atbilstošus kritērijus no tiem, kuri noteikti 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) .../... [regula par regulējuma 
izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai]. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējie mērķi veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci un segt 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku Savienībā līdz 
2050. gadam, vienlaikus nodrošinot, ka 
neviens netiek atstāts novārtā, kā arī 
dotācijas elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
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priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos 
būtu jāņem vērā projekta lietderīgums 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji gadījumam, ja 
pieprasījums pārsniedz finansēšanas 
līdzekļus, kas pieejami valstu piešķīrumu 
ietvaros. Šādos atbilstības nosacījumos un 
prioritātes noteikšanas kritērijos būtu 
jāņem vērā attiecīgie kritēriji, kas noteikti 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) .../... [regula par regulējuma 
izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai], projekta spēja īstenot 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstītos mērķus un apmierināt tajos 
izklāstītās attīstības vajadzības, 
ieguldījums klimatiskajā pārkārtošanā, 
projekta rentabilitāte, kopējais mērķis 
veicināt reģionālo un teritoriālo 
konverģenci, kā arī dotācijas elementa 
nozīmīgums projekta dzīvotspējai. Ar šo 
regulu izveidotajam ES atbalstam tādējādi 
vajadzētu būt pieejamam tikai dalībvalstīm, 
kurām ir vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
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starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā attiecīgie kritēriji, kas noteikti 
ES ilgtspējīgu investīciju taksonomijā, 
projekta spēja īstenot mērķus un attīstības 
vajadzības, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, 
ieguldījums klimatiskajā pārkārtošanā, 
jautājums, vai publiskā sektora struktūra, 
kas pieprasa atbalstu, ir pieņēmusi 
pakāpeniskas izbeigšanas plānu attiecībā 
uz visa veida fosilo kurināmo termiņos, 
kas atbilst Parīzes nolīguma mērķiem, 
kopējais mērķis veicināt ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī 
dotācijas elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

Or. en
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Grozījums Nr. 103
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji, kas var ietvert 
atbilstošus kritērijus, kuri noteikti ar 
Regulu (ES) ... [regula par regulējuma 
izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai]. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta spēja sasniegt mērķus 
un apmierināt attīstības vajadzības, kas 
izklāstītas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos, ieguldījums 
klimatiskās pārkārtošanās nodrošināšanā 
tādā veidā, lai nevienu neatstātu novārtā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīme projekta pieejamībai 
cenas ziņā. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
14. apsvērums



PE657.150v01-00 62/152 AM\1212239LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāiekļauj ES taksonomijas un principa 
"būtiski nekaitēt" ievērošana, būtu jāņem 
vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 105
José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo 
konverģenci un teritoriālo kohēziju, kā arī 
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elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

dotācijas elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo kohēziju, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

Or. en
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Grozījums Nr. 107
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai aizsargātu Savienības budžetu 
un ievērotu Savienības vērtības, 
dalībvalstīm jāievēro tiesiskums, bet, ja 
kopumā tiesiskums netiek ievērots, 
maksājumi un saistības jāaptur, 
jāsamazina finansējums un jāaizliedz 
uzņemties jaunas saistības saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 
par Savienības budžeta aizsardzību 
vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar 
tiesiskumu dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) PSAM atbalsts ad hoc būtu 
jāpiešķir reģioniem, kuros vērojama 
neparedzēta darījumdarbības krīze, kas 
izriet no darbībām, kuras veic, lai 
pielāgotos klimata pārmaiņām un pareizi 
reaģētu uz krīzes situācijām, kas var 
rasties saistībā ar pārkārtošanos. Tas 
vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka reģioni var 
saņemt atbalstu, pat ja tie nav iepriekš 
norādīti kā skarti reģioni.

Or. en
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Grozījums Nr. 109
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atbalsts PSAM ietvaros būtu 
jāsniedz tikai projektiem, kas nerada 
pietiekamu pašu ieņēmumu plūsmu, lai tie 
būtu finansiāli dzīvotspējīgi, un tie būtu 
jāfinansē tikai ar aizdevumiem, kas 
sniegti atbilstoši tirgus noteikumiem. Pašu 
ieņēmumiem būtu jāatbilst ieņēmumiem 
(izņemot budžeta pārnesumus), ko tieši 
rada projektā īstenotās darbības, piemēram, 
tirdzniecība, nodevas vai maksas un 
papildu uzkrājumi, ko rada esošo aktīvu 
uzlabošana.

(15) Atbalsts PSAM ietvaros būtu 
jāsniedz tikai projektiem, kas sedz 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kuras 
rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku Savienībā līdz 2050. gadam, 
un kas nerada pietiekamu pašu ieņēmumu 
plūsmu un nevar nodrošināt projekta 
finansējumu tādā pašā apmērā vai tādā 
pašā termiņā bez dotācijas atbalsta 
elementa no Savienības budžeta. Pašu 
ieņēmumiem būtu jāatbilst ieņēmumiem 
(izņemot budžeta pārnesumus), ko tieši 
rada projektā īstenotās darbības, piemēram, 
tirdzniecība, nodevas vai maksas un 
papildu uzkrājumi, ko rada esošo aktīvu 
uzlabošana.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atbalsts PSAM ietvaros būtu 
jāsniedz tikai projektiem, kas nerada 
pietiekamu pašu ieņēmumu plūsmu, lai tie 
būtu finansiāli dzīvotspējīgi, un tie būtu 
jāfinansē tikai ar aizdevumiem, kas sniegti 
atbilstoši tirgus noteikumiem. Pašu 
ieņēmumiem būtu jāatbilst ieņēmumiem 
(izņemot budžeta pārnesumus), ko tieši 
rada projektā īstenotās darbības, piemēram, 
tirdzniecība, nodevas vai maksas un 
papildu uzkrājumi, ko rada esošo aktīvu 
uzlabošana.

(15) Atbalsts PSAM ietvaros būtu 
jāsniedz tikai projektiem, kas nerada 
pietiekamu pašu ieņēmumu plūsmu, lai tie 
būtu finansiāli dzīvotspējīgi, un tie būtu 
jāfinansē tikai ar aizdevumiem, kas sniegti 
atbilstoši tirgus noteikumiem, un tādējādi 
nebūtu īstenojami bez Savienības 
finansiālā atbalsta saskaņā ar PSAM. 
Pašu ieņēmumiem būtu jāatbilst 
ieņēmumiem (izņemot budžeta 
pārnesumus), ko tieši rada projektā 
īstenotās darbības, piemēram, tirdzniecība, 
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nodevas vai maksas un papildu uzkrājumi, 
ko rada esošo aktīvu uzlabošana.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atbalsts PSAM ietvaros būtu 
jāsniedz tikai projektiem, kas nerada 
pietiekamu pašu ieņēmumu plūsmu, lai tie 
būtu finansiāli dzīvotspējīgi, un tie būtu 
jāfinansē tikai ar aizdevumiem, kas sniegti 
atbilstoši tirgus noteikumiem. Pašu 
ieņēmumiem būtu jāatbilst ieņēmumiem 
(izņemot budžeta pārnesumus), ko tieši 
rada projektā īstenotās darbības, piemēram, 
tirdzniecība, nodevas vai maksas un 
papildu uzkrājumi, ko rada esošo aktīvu 
uzlabošana.

(15) Atbalsts PSAM ietvaros būtu 
jāsniedz tikai projektiem, kas nerada 
pietiekamu pašu ieņēmumu plūsmu, lai tie 
būtu finansiāli dzīvotspējīgi, pamatojoties 
uz divu neatkarīgu revīzijas uzņēmumu 
norādīto vidējo rādītāju, un tie būtu 
jāfinansē tikai ar aizdevumiem, kas sniegti 
atbilstoši tirgus noteikumiem. Pašu 
ieņēmumiem būtu jāatbilst ieņēmumiem 
(izņemot budžeta pārnesumus), ko tieši 
rada projektā īstenotās darbības, piemēram, 
tirdzniecība, nodevas vai maksas un 
papildu uzkrājumi, ko rada esošo aktīvu 
uzlabošana.

Or. fr

Grozījums Nr. 112
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atbalsts PSAM ietvaros būtu 
jāsniedz tikai projektiem, kas nerada 
pietiekamu pašu ieņēmumu plūsmu, lai tie 
būtu finansiāli dzīvotspējīgi, un tie būtu 
jāfinansē tikai ar aizdevumiem, kas sniegti 
atbilstoši tirgus noteikumiem. Pašu 
ieņēmumiem būtu jāatbilst ieņēmumiem 

(15) Atbalsts PSAM ietvaros būtu 
jāsniedz tikai projektiem, kas atbilst ES 
taksonomijai un principam "būtiski 
nekaitēt" un nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, lai tie būtu finansiāli 
dzīvotspējīgi, un tie būtu jāfinansē tikai ar 
aizdevumiem, kas sniegti atbilstoši tirgus 
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(izņemot budžeta pārnesumus), ko tieši 
rada projektā īstenotās darbības, piemēram, 
tirdzniecība, nodevas vai maksas un 
papildu uzkrājumi, ko rada esošo aktīvu 
uzlabošana.

noteikumiem. Pašu ieņēmumiem būtu 
jāatbilst ieņēmumiem (izņemot budžeta 
pārnesumus), ko tieši rada projektā 
īstenotās darbības, piemēram, tirdzniecība, 
nodevas vai maksas un papildu uzkrājumi, 
ko rada esošo aktīvu uzlabošana.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) PSAM atbalstītajiem projektiem 
jābūt finansiāli dzīvotspējīgiem visā 
projekta darbības laikā. Komisijai 
sadarbībā ar saņēmējiem un finanšu 
partneriem pastāvīgi jāuzrauga PSAM 
projektu finansiālā dzīvotspēja.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tā kā dotācijas elementam būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu reģionu dažādās 
attīstības vajadzības, šāds atbalsts būtu 
jāmodulē. Ņemot vērā, ka publiskā sektora 
struktūrām mazāk attīstītajos reģionos, kā 
noteikts Regulas [jaunā KNR] 102. panta 
2. punktā, parasti ir vājākas publisko 
investīciju spējas, dotācijas likmēm, ko 
piemēro šādām struktūrām izsniegtajiem 
aizdevumiem, vajadzētu būt salīdzinoši 
augstākām.

(16) Tā kā dotācijas elementam būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu reģionu dažādās 
attīstības vajadzības, šāds atbalsts būtu 
jāmodulē. Ņemot vērā, ka publiskā sektora 
struktūrām mazāk attīstītajos reģionos, kā 
noteikts Regulas [jaunā KNR] 102. panta 
2. punktā, tālākajos reģionos, kā noteikts 
LESD 349. pantā, kā arī lauku, 
mazapdzīvotos un neapdzīvotos apvidos, 
parasti ir vājākas publisko investīciju 
spējas, dotācijas likmēm, ko piemēro 
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šādām struktūrām izsniegtajiem 
aizdevumiem, vajadzētu būt salīdzinoši 
augstākām.

Or. en

Grozījums Nr. 115
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tā kā dotācijas elementam būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu reģionu dažādās 
attīstības vajadzības, šāds atbalsts būtu 
jāmodulē. Ņemot vērā, ka publiskā sektora 
struktūrām mazāk attīstītajos reģionos, kā 
noteikts Regulas [jaunā KNR] 102. panta 
2. punktā, parasti ir vājākas publisko 
investīciju spējas, dotācijas likmēm, ko 
piemēro šādām struktūrām izsniegtajiem 
aizdevumiem, vajadzētu būt salīdzinoši 
augstākām.

(16) Tā kā dotācijas elementam būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu reģionu dažādās 
attīstības vajadzības, šāds atbalsts būtu 
jānosaka par prioritāru minētajos 
reģionos. Ņemot vērā, ka publiskā sektora 
struktūrām mazāk attīstītajos reģionos, kā 
noteikts Regulas [jaunā KNR] 102. panta 
2. punktā, parasti ir vājākas publisko 
investīciju spējas, dotācijas likmēm, ko 
piemēro šādām struktūrām izsniegtajiem 
aizdevumiem, vajadzētu būt salīdzinoši 
augstākām.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu efektīvu PSAM 
īstenošanu, var būt nepieciešams sniegt 
konsultatīvo atbalstu attiecībā uz projektu 
sagatavošanu, izstrādi un īstenošanu. Šāds 
atbalsts būtu jāsniedz, izmantojot 
konsultāciju centru InvestEU.

(17) Lai nodrošinātu efektīvu PSAM 
īstenošanu, var būt nepieciešams sniegt 
konsultatīvo atbalstu attiecībā uz projektu 
sagatavošanu, izstrādi un īstenošanu, jo 
īpaši attiecībā uz ilgtspēju un ES 
taksonomijas ievērošanu. Šāds atbalsts 
būtu jāsniedz, izmantojot konsultāciju 
centru InvestEU.
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Or. en

Grozījums Nr. 117
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu efektīvu PSAM 
īstenošanu, var būt nepieciešams sniegt 
konsultatīvo atbalstu attiecībā uz projektu 
sagatavošanu, izstrādi un īstenošanu. Šāds 
atbalsts būtu jāsniedz, izmantojot 
konsultāciju centru InvestEU.

(17) Lai nodrošinātu efektīvu PSAM 
īstenošanu, var būt nepieciešams sniegt 
konsultatīvo atbalstu attiecībā uz projektu 
sagatavošanu, izstrādi un īstenošanu. Šāds 
atbalsts būtu jāsniedz, izmantojot 
konsultāciju centru InvestEU, un jāfinansē 
no ES budžeta līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Tā kā PSAM efektivitāte ir 
atkarīga no saņēmēju administratīvajām 
spējām, Komisija nodrošina, ka projekti 
tiek papildināti ar modernizācijas un 
digitalizācijas centieniem valsts pārvaldē 
un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, 
vajadzības gadījumā veicinot inovācijas, t. 
i., izmantojot kohēzijas politikas 
instrumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Finanšu regulu un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES, Euratom) Nr. 883/2013, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2988/95, 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un 
Regulu (ES) 2017/1939 Savienības finanšu 
intereses jāaizsargā, piemērojot samērīgus 
pasākumus, ietverot 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 (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) var veikt administratīvu 
izmeklēšanu, ietverot pārbaudes uz vietas 
un inspekcijas, 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 izmeklēt un 
ierosināt kriminālvajāšanu par 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar 
Savienības finanšu intereses, kā paredzēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
(ES) 2017/1371. Saskaņā ar Finanšu regulu 
jebkurai personai vai struktūrai, kas saņem 
ES finansējumu, ir pilnībā jāsadarbojas ES 
finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir 
Komisijai, OLAF, EPPO nepieciešamās 
tiesības un piekļuve attiecībā uz tām 
dalībvalstīm, kuras piedalās ciešākā 
sadarbībā saskaņā ar Regulu (ES) 
2017/1939, un Eiropas Revīzijas palātai, kā 
arī jānodrošina līdzvērtīgu tiesību 
piešķiršana jebkādām trešajām personām, 
kas iesaistītas ES finansējuma īstenošanā.

(19) Saskaņā ar Finanšu regulu un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES, Euratom) Nr. 883/2013, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2988/95, 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un 
Regulu (ES) 2017/1939 Savienības finanšu 
intereses jāaizsargā, piemērojot samērīgus 
pasākumus, ietverot 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 (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) var veikt administratīvu 
izmeklēšanu, ietverot pārbaudes uz vietas 
un inspekcijas, 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 izmeklēt un 
ierosināt kriminālvajāšanu par 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar 
Savienības finanšu intereses, kā paredzēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
(ES) 2017/1371. Saskaņā ar Finanšu regulu 
jebkurai personai vai struktūrai, kas saņem 
ES finansējumu, ir pilnībā jāsadarbojas ES 
finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir 
Komisijai, OLAF, EPPO nepieciešamās 
tiesības un piekļuve attiecībā uz tām 
dalībvalstīm, kuras piedalās ciešākā 
sadarbībā saskaņā ar Regulu (ES) 
2017/1939, un Eiropas Revīzijas palātai, kā 
arī jānodrošina līdzvērtīgu tiesību 
piešķiršana jebkādām trešajām personām, 
kas iesaistītas ES finansējuma īstenošanā. 
Attiecībā uz jebkuru dotāciju, kuras 
summa pārsniedz 5 000 000 EUR, Eiropas 
Revīzijas palātas revidentam ik pēc diviem 
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gadiem jāveic pārbaude par Eiropas 
līdzekļu izmantošanu, veicot dokumentu 
pārbaudi un pārbaudi uz vietas, un uz tā 
pamata tiks apstiprināta budžeta izpilde.

Or. fr

Grozījums Nr. 120
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Finansiālu atbalstu, izmantojot 
PSAM, nedrīkst piešķirt uzņēmumiem, 
kas reģistrēti valstīs, kuras nodokļu 
jautājumā ir iekļautas nesadarbīgu 
jurisdikciju ES sarakstā, ja vien šie 
uzņēmumi nepierāda, ka veic likumīgu 
darījumdarbību ES.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai papildinātu un grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz dažu īstenošanas 
uzdevumu turpmāku deleģēšanu 
izpildaģentūrām, kā arī pilnvaras grozīt 
šīs regulas II pielikumā ietvertos 
elementus attiecībā uz galvenajiem 
darbības rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 

svītrots
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varētu rīkot atbilstīgas apspriešanās, arī 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai līdz 2024. gada 31. decembrim 
noteiktu piemērotu finanšu satvaru 
PSAM dotācijas elementam, Komisijai 
būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 
noteikt pieejamos valstu piešķīrumus, kas 
izteikti kā PSAM kopējā finansējuma 
daļas katrai dalībvalstij, saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] I pielikumā 
izklāstīto metodoloģiju. Īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir bez komiteju 
procedūrām, jo daļas tieši izriet no 
iepriekš noteiktas aprēķināšanas 
metodoloģijas piemērošanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 123
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
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21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai līdz 2024. gada 31. decembrim 
noteiktu piemērotu finanšu satvaru PSAM 
dotācijas elementam, Komisijai būtu 
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras noteikt 
pieejamos valstu piešķīrumus, kas izteikti 
kā PSAM kopējā finansējuma daļas katrai 
dalībvalstij, saskaņā ar Regulas [TPF 
regula] I pielikumā izklāstīto metodoloģiju. 
Īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir bez 
komiteju procedūrām, jo daļas tieši izriet 
no iepriekš noteiktas aprēķināšanas 
metodoloģijas piemērošanas.

(21) Lai noteiktu piemērotu finanšu 
satvaru PSAM dotācijas elementam, pēc 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.–
2027. gadam Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu un noteikt pieejamos valstu 
piešķīrumus, kas izteikti kā PSAM kopējā 
finansējuma daļas katrai dalībvalstij, 
saskaņā ar Regulas [TPF regula] I 
pielikumā izklāstīto metodoloģiju. 
Īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir bez 
komiteju procedūrām, jo daļas tieši izriet 
no iepriekš noteiktas aprēķināšanas 
metodoloģijas piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai nodrošinātu pienācīgu 
demokrātisko pārskatatbildību, Komisijai 
katru gadu būtu jāziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par publiskā 
sektora aizdevumu mehānisma 
īstenošanu, ietekmi un darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Šīs regulas mērķi, proti, publisko 
investīciju izmantošanu teritorijās, kuras 
vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti, risinot attiecīgās 
attīstības vajadzības, dalībvalstis vienas 
pašas nevar sasniegt pietiekamā mērā. 
Galvenie tā iemesli ir publisko struktūru 
grūtības atbalstīt investīcijas, kas nerada 
pietiekamas pašu ieņēmumu plūsmas un 
palīdz teritorijām, kuras vissmagāk skar 
klimatiskā pārkārtošanās, bez ES dotāciju 
atbalsta un vajadzības pēc saskanīgas 
īstenošanas satvara tiešā pārvaldībā. Tā 
kā minētos mērķus var labāk sasniegt ES 
līmenī, ES var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 
sasniegšanai,

(22) Šīs regulas mērķi, proti, publisko 
investīciju izmantošanu teritorijās, kuras 
vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti, tostarp bijušajos ieguves 
baseinos un tālajos reģionos, var sasniegt, 
risinot attiecīgās attīstības vajadzības. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Šīs regulas mērķi, proti, publisko 
investīciju izmantošanu teritorijās, kuras 
vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti, risinot attiecīgās 
attīstības vajadzības, dalībvalstis vienas 
pašas nevar sasniegt pietiekamā mērā. 
Galvenie tā iemesli ir publisko struktūru 
grūtības atbalstīt investīcijas, kas nerada 
pietiekamas pašu ieņēmumu plūsmas un 
palīdz teritorijām, kuras vissmagāk skar 
klimatiskā pārkārtošanās, bez ES dotāciju 
atbalsta un vajadzības pēc saskanīgas 
īstenošanas satvara tiešā pārvaldībā. Tā kā 

(22) Šīs regulas mērķis ir līdzsvarot 
neilgtspējīgi augsto publisko izdevumu 
kultūru ES. Galvenie tā iemesli ir publisko 
struktūru grūtības atbalstīt investīcijas, kas 
nerada pietiekamas pašu ieņēmumu 
plūsmas un palīdz teritorijām, kuras 
vissmagāk skar klimatiskā pārkārtošanās, 
bez ES dotāciju atbalsta un vajadzības pēc 
saskanīgas īstenošanas satvara tiešā 
pārvaldībā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas, 
domājams, ir vajadzīgi minētā mērķa 
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minētos mērķus var labāk sasniegt ES 
līmenī, ES var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 
sasniegšanai,

sasniegšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 127
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Šīs regulas mērķi, proti, publisko 
investīciju izmantošanu teritorijās, kuras 
vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti, risinot attiecīgās 
attīstības vajadzības, dalībvalstis vienas 
pašas nevar sasniegt pietiekamā mērā. 
Galvenie tā iemesli ir publisko struktūru 
grūtības atbalstīt investīcijas, kas nerada 
pietiekamas pašu ieņēmumu plūsmas un 
palīdz teritorijām, kuras vissmagāk skar 
klimatiskā pārkārtošanās, bez ES dotāciju 
atbalsta un vajadzības pēc saskanīgas 
īstenošanas satvara tiešā pārvaldībā. Tā kā 
minētos mērķus var labāk sasniegt ES 
līmenī, ES var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

(22) Šīs regulas mērķi, proti, publisko 
investīciju izmantošanu teritorijās, kuras 
vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti, risinot attiecīgās 
attīstības vajadzības, dalībvalstis vienas 
pašas nevar sasniegt pietiekamā mērā. 
Galvenie tā iemesli ir publisko struktūru 
grūtības atbalstīt investīcijas, kas nerada 
pietiekamas pašu ieņēmumu plūsmas un 
palīdz teritorijām, kuras vissmagāk skar 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku saistībā ar ES ierobežojošo 
ekonomikas un budžeta politiku un 
vajadzību pēc saskanīgas īstenošanas 
satvara tiešā pārvaldībā. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt ES līmenī, ES 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. 
pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Šīs regulas mērķi, proti, publisko 
investīciju izmantošanu teritorijās, kuras 
vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti, risinot attiecīgās 
attīstības vajadzības, dalībvalstis vienas 
pašas nevar sasniegt pietiekamā mērā. 
Galvenie tā iemesli ir publisko struktūru 
grūtības atbalstīt investīcijas, kas nerada 
pietiekamas pašu ieņēmumu plūsmas un 
palīdz teritorijām, kuras vissmagāk skar 
klimatiskā pārkārtošanās, bez ES dotāciju 
atbalsta un vajadzības pēc saskanīgas 
īstenošanas satvara tiešā pārvaldībā. Tā kā 
minētos mērķus var labāk sasniegt ES 
līmenī, ES var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

(22) Šīs regulas mērķi, proti, publisko 
investīciju izmantošanu teritorijās, kuras 
vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti un aprites ekonomiku, 
risinot attiecīgās attīstības vajadzības, 
dalībvalstis vienas pašas nevar sasniegt 
pietiekamā mērā. Galvenie tā iemesli ir 
publisko struktūru grūtības atbalstīt 
investīcijas, kas nerada pietiekamas pašu 
ieņēmumu plūsmas un palīdz teritorijām, 
kuras vissmagāk skar klimatiskā 
pārkārtošanās, bez ES dotāciju atbalsta un 
vajadzības pēc saskanīgas īstenošanas 
satvara tiešā pārvaldībā. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt ES līmenī, ES 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. 
pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 129
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Šīs regulas mērķi, proti, publisko 
investīciju izmantošanu teritorijās, kuras 
vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti, risinot attiecīgās 
attīstības vajadzības, dalībvalstis vienas 
pašas nevar sasniegt pietiekamā mērā. 
Galvenie tā iemesli ir publisko struktūru 

(22) Šīs regulas mērķi, proti, publisko 
investīciju izmantošanu teritorijās, kuras 
vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti, risinot attiecīgās 
attīstības vajadzības, dalībvalstis vienas 
pašas nevar sasniegt pietiekamā mērā. 
Galvenie tā iemesli ir publisko struktūru 
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grūtības atbalstīt investīcijas, kas nerada 
pietiekamas pašu ieņēmumu plūsmas un 
palīdz teritorijām, kuras vissmagāk skar 
klimatiskā pārkārtošanās, bez ES dotāciju 
atbalsta un vajadzības pēc saskanīgas 
īstenošanas satvara tiešā pārvaldībā. Tā kā 
minētos mērķus var labāk sasniegt ES 
līmenī, ES var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

grūtības vienām pašām atbalstīt 
investīcijas, kas palīdz teritorijām, kuras 
vissmagāk skar klimatiskā pārkārtošanās 
un kuras nerada pietiekamas pašu 
ieņēmumu plūsmas bez ES dotāciju 
atbalsta un vajadzības pēc saskanīgas 
īstenošanas satvara tiešā pārvaldībā. Tā kā 
minētos mērķus var labāk sasniegt ES 
līmenī, ES var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 130
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 2050. 
gadam.

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
Savienības 2030. gada mērķrādītāju 
sasniegšanu klimata un enerģētikas jomā, 
kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES)…/… [ar ko izveido 
sistēmu klimatneitralitātes sasniegšanai 
un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas 
Klimata tiesību akts)], un klimatneitrālu 
un oglekļneitrālu ES ekonomiku līdz 
2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Sirpa Pietikäinen
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 2050. 
gadam.

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
klimatneitrālu un aprites ES ekonomiku 
vēlākais līdz 2050. gadam saskaņā ar ES 
taksonomiju un ievērojot principu 
"būtiski nekaitēt". Finansējums nav 
paredzēts darbībām, kas būtiski kaitē ES 
taksonomijā noteiktajiem vides mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Erik Bergkvist

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 2050. 
gadam.

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 2050. 
gadam. No PSAM atbalstu var saņemt 
tikai tās dalībvalstis, kas ir apņēmušās 
sasniegt ES 2050. gada klimatneitralitātes 
mērķrādītāju un ievēro Savienības 
pamatvērtības, piemēram, tiesiskuma 
principu.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Jonás Fernández

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

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 2050. 
gadam.

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, 
kuras norādītas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos, ko dalībvalstis 
sagatavojušas saskaņā ar Regulas [TPF 
regula] 7. pantu, un kuras saskaras ar 
ievērojamām sociālajām, vidiskajām un 
ekonomiskajām grūtībām, ko izraisa 
pārkārtošanās process uz klimatneitrālu ES 
ekonomiku līdz 2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 2050. 
gadam.

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz ES 
jaunajiem 2030. gada mērķrādītājiem 
klimata un enerģētikas jomā un 
klimatneitrālu ekonomiku Eiropas 
Savienībā līdz 2040. gadam vai agrāk.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, 
kuras saskaras ar ievērojamām 

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kā 
norādīts Regulas [TPF regula] 7. pantā.
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sociālajām, vidiskajām un 
ekonomiskajām grūtībām, ko izraisa 
pārkārtošanās process uz klimatneitrālu 
ES ekonomiku līdz 2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Alfred Sant

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 2050. 
gadam.

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām, izglītības, tehniskajām, 
ģeogrāfiskajām un ekonomiskajām 
grūtībām, ko izraisa pārkārtošanās process 
uz klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 2050. 
gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 2050. 
gadam.

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku vēlākais līdz 
2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 138



AM\1212239LV.docx 81/152 PE657.150v01-00

LV

José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 2050. 
gadam.

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām, teritoriālajām un 
ekonomiskajām grūtībām, ko izraisa 
pārkārtošanās process uz klimatneitrālu ES 
ekonomiku līdz 2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 2050. 
gadam.

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām grūtībām, ko 
izraisa pārkārtošanās process uz 
ilgtspējīgāku ES ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
tostarp bijušajiem ieguves baseiniem un 
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klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 2050. 
gadam.

tālajiem reģioniem, piemēram, salām.

Or. fr

Grozījums Nr. 141
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No PSAM atbalstu var saņemt tikai tās 
dalībvalstis, kas ir apņēmušās sasniegt ES 
2050. gada klimatneitralitātes 
mērķrādītāju un ievēro Savienības 
pamatvērtības, tostarp tiesiskuma 
principu. Tiesiskuma ievērošana ir 
pareizas finanšu pārvaldības un lietderīga 
ES finansējuma būtisks priekšnosacījums.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “saņēmējs” ir publiskā sektora 
tiesību subjekts, kas kādā dalībvalstī ir 
izveidots kā publisko tiesību subjekts vai 
privāttiesību struktūra, kurai uzticēts 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevums un ar 
kuru PSAM ietvaros ir parakstīts dotācijas 
nolīgums;

2. "saņēmējs" ir publiskā sektora 
tiesību subjekts, kas kādā dalībvalstī ir 
izveidots kā publisko tiesību subjekts vai 
privāttiesību struktūra, kurai uzticēts 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevums, vai 
valstij piederošs uzņēmums, vietējai vai 
reģionālai pašvaldībai piederošs 
uzņēmums, un ar kuru PSAM ietvaros ir 
parakstīts dotācijas nolīgums;

Or. en
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Grozījums Nr. 143
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “finanšu partneri” ir EIB vai citas 
starptautiskas finanšu iestādes, valsts 
attīstību veicinošas bankas un finanšu 
iestādes, ar kurām Komisija paraksta 
administratīvu nolīgumu par sadarbību 
PSAM ietvaros;

3. "finanšu partneri" ir EIB vai citas 
starptautiskas finanšu iestādes, tostarp 
privātas finanšu iestādes, valsts attīstību 
veicinošas bankas un finanšu iestādes, ar 
kurām Komisija paraksta administratīvu 
nolīgumu par sadarbību PSAM ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. “projekts” ir jebkāda finansiāli un 
tehniski neatkarīga darbība, kuru Komisija 
atzinusi par atbalsttiesīgu un kurai ir 
iepriekš noteikts mērķis un konkrēts 
laikposms, kurā tā jāīsteno un jāpabeidz;

4. "projekts" ir jebkāda finansiāli un 
tehniski neatkarīga darbība, kuru Komisija 
atzinusi par atbalsttiesīgu un kurai ir 
iepriekš noteikts mērķis un konkrēts 
laikposms, kurā tā jāīsteno un jāpabeidz; 
projekti, kas jau bija uzsākti, bet kurus 
nevarēja pabeigt finanšu resursu trūkuma 
dēļ, arī var būt atbilstīgi PSAM;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “taisnīgas pārkārtošanās 5. "taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais 
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teritoriālais plāns” ir plāns, kas izveidots 
saskaņā ar Regulas [TPF regula] 7. pantu 
un ko apstiprinājusi Komisija;

plāns" ir plāns, kas izveidots saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu, kopā ar 
attiecīgo teritoriju kompetentajām 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām un 
saskaņā ar partnerības principu, kas 
noteikts Regulas (ES)…/… [jaunā KNR] 
6. pantā, un ko apstiprinājusi Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns” ir plāns, kas izveidots 
saskaņā ar Regulas [TPF regula] 7. pantu 
un ko apstiprinājusi Komisija;

5. "taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais 
plāns" ir plāns, kas izveidots saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu, ko pēc 
mērķtiecīgas apspriešanās ar attiecīgajām 
teritorijām sagatavojušas dalībvalstis kopā 
ar attiecīgo teritoriju kompetentajām 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām un 
ieinteresētajām personām un ko 
apstiprinājusi Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns” ir plāns, kas izveidots 
saskaņā ar Regulas [TPF regula] 7. pantu 
un ko apstiprinājusi Komisija;

5. "taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais 
plāns" ir plāns, kas izveidots saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu, ko 
sagatavojušas attiecīgās vietējās un 
reģionālās pašvaldības, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, reģionālo 
pilsonisko sabiedrību un privātā sektora 
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pārstāvjiem un ko apstiprinājusi Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns” ir plāns, kas izveidots 
saskaņā ar Regulas [TPF regula] 7. pantu 
un ko apstiprinājusi Komisija;

5. "taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais 
plāns" ir plāns, kas izveidots kopā ar 
attiecīgās teritorijas kompetentajām 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām un 
ieinteresētajām personām saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu un ko 
apstiprinājusi Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a princips "nekaitēt" ir atturēšanās 
no "būtiska kaitējuma vides mērķiem" 
nodarīšanas, kā noteikts Regulas (ES) 
2020/852 [Taksonomijas regula] 17. 
pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a "papildināmība" ir atbalsts 
projektiem, kuri nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, lai segtu investīciju 
izmaksas, tādēļ tos nevar īstenot parastajā 
termiņā, un kuri veicina 3. pantā noteikto 
vispārīgo mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a "pārkārtošanās plāns" ir 
klimatneitralitātes un citu ilgtspējības 
mērķrādītāju sasniegšana saskaņā ar ES 
taksonomiju un principu "būtiski 
nekaitēt"; paveiktais ir jāmēra ar 
saskaņotiem ilgtspējības rādītājiem, 
noteiktiem termiņiem un uz zinātni 
balstītiem mērķrādītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a "papildināmība" ir atbalsts 
projektiem, kuri nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, lai segtu investīciju 
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izmaksas, un kuri veicina 3. pantā 
noteikto vispārīgo mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, lai palīdzētu tām ES 
teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, ko 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu.

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, lai palīdzētu tām ES 
teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, ko 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu, un veicināt 
ES politikas mērķu, jo īpaši Savienības 
2030. gada mērķrādītāju, sasniegšanu 
klimata un enerģētikas jomā, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES)…/… [ar ko izveido sistēmu 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata 
tiesību akts)], pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku Savienībā līdz 
2050. gadam saskaņā ar Parīzes nolīguma 
mērķiem un reaģējot uz nepieciešamību 
stiprināt konkurētspēju. Tam jāatbilst 
regulai [regula par Savienības budžeta 
aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā 
attiecībā uz tiesiskumu dalībvalstīs].

Or. en

Grozījums Nr. 154
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, lai palīdzētu tām ES 
teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, ko 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu.

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās un vides 
problēmas, ko rada pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku, lai palīdzētu 
tām ES teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, ko 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu, un veicināt 
ES politikas mērķu, jo īpaši ES jauno 
2030. gada mērķrādītāju, sasniegšanu 
klimata un enerģētikas jomā un 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku Eiropas Savienībā līdz 2040. 
gadam vai agrāk saskaņā ar ANO 
Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, Parīzes 
nolīgumu un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, lai palīdzētu tām ES 
teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, ko 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu.

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, lai palīdzētu tām ES 
teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, ko 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu un saskaņā 
ar Parīzes nolīguma mērķiem, kā arī 
nodrošinot, ka pārkārtošanās samazina 
nevienlīdzību, rada neto nodarbinātības 
efektu ar jaunām augstas kvalitātes 
darbvietām un ir taisnīga un sociāli 
pieņemama visiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 156
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, lai palīdzētu tām ES 
teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, ko 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu.

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, vienlaikus nodrošinot, ka 
pārkārtošanās dēļ neviens netiek atstāts 
novārtā, lai palīdzētu tām ES teritorijām, 
kas minētas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos, ko dalībvalstis 
sagatavojušas saskaņā ar Regulas [TPF 
regula] 7. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, lai palīdzētu tām ES 
teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, ko 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu.

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku līdz 2050. gadam, lai palīdzētu 
tām ES teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, ko 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 158
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, lai palīdzētu tām ES 
teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, ko 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu.

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas, 
ko rada pārkārtošanās uz ilgtspējīgāku 
ekonomiku, lai palīdzētu tām ES 
teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, ko 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri paši nerada 
pietiekamu ieņēmumu plūsmu un kuri 
netiktu finansēti bez dotācijas atbalsta 
elementa no ES budžeta.

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri sedz 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku Savienībā līdz 
2050. gadam un kuri paši nerada 
pietiekamu ieņēmumu plūsmu, un kuri 
nenodrošinātu projekta finansējumu tādā 
pašā apmērā vai tādā pašā termiņā bez 
dotācijas atbalsta elementa no ES budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri paši nerada 
pietiekamu ieņēmumu plūsmu un kuri 
netiktu finansēti bez dotācijas atbalsta 
elementa no ES budžeta.

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri paši nerada 
pietiekamu ieņēmumu plūsmu.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri paši nerada 
pietiekamu ieņēmumu plūsmu un kuri 
netiktu finansēti bez dotācijas atbalsta 
elementa no ES budžeta.

2. PSAM konkrētais mērķis ir uzlabot 
kvalitāti publiskā sektora investīcijām, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri ir pietiekami 
pierādījuši, ka paši nerada pietiekamu 
ieņēmumu plūsmu un kuri netiktu finansēti 
bez dotācijas atbalsta elementa no ES 
budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri paši nerada 
pietiekamu ieņēmumu plūsmu un kuri 
netiktu finansēti bez dotācijas atbalsta 
elementa no ES budžeta.

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības un veicina reģionālo 
kohēziju, atvieglojot tādu projektu 
finansēšanu, kuri paši nerada pietiekamu 
ieņēmumu plūsmu un kuri netiktu finansēti 
bez dotācijas atbalsta elementa no ES 
budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri paši nerada 
pietiekamu ieņēmumu plūsmu un kuri 
netiktu finansēti bez dotācijas atbalsta 
elementa no ES budžeta.

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri paši nerada 
pietiekamu ieņēmumu plūsmu un kuri 
netiktu īstenoti bez dotācijas atbalsta 
elementa no ES budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiecoties sasniegt 2. punktā minēto 
konkrēto mērķi, šīs regulas nolūks ir arī 

3. Tiecoties sasniegt 2. punktā minēto 
konkrēto mērķi, šīs regulas nolūks ir arī 



AM\1212239LV.docx 93/152 PE657.150v01-00

LV

vajadzības gadījumā sniegt konsultatīvo 
atbalstu atbalsttiesīgu projektu 
sagatavošanā, izstrādē un īstenošanā. Šādu 
konsultatīvo atbalstu sniedz saskaņā ar 
konsultāciju centra InvestEU noteikumiem 
un īstenošanas metodēm, kas noteikti 
Regulas [InvestEU regula] [20.] pantā.

vajadzības gadījumā sniegt konsultatīvo 
atbalstu atbalsttiesīgu projektu 
sagatavošanā, izstrādē un īstenošanā, 
tostarp projekta pieteikuma iesniegšanas 
posmā. Šādu konsultatīvo atbalstu sniedz 
saskaņā ar konsultāciju centra InvestEU 
noteikumiem un īstenošanas metodēm, kas 
noteikti Regulas [InvestEU regula] [20.] 
pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiecoties sasniegt 2. punktā minēto 
konkrēto mērķi, šīs regulas nolūks ir arī 
vajadzības gadījumā sniegt konsultatīvo 
atbalstu atbalsttiesīgu projektu 
sagatavošanā, izstrādē un īstenošanā. Šādu 
konsultatīvo atbalstu sniedz saskaņā ar 
konsultāciju centra InvestEU noteikumiem 
un īstenošanas metodēm, kas noteikti 
Regulas [InvestEU regula] [20.] pantā.

3. Tiecoties sasniegt 2. punktā minēto 
konkrēto mērķi, šī regula arī vajadzības 
gadījumā nodrošina konsultatīvā atbalsta 
sniegšanu atbalsttiesīgu projektu 
sagatavošanā, izstrādē un īstenošanā. Šādu 
konsultatīvo atbalstu sniedz saskaņā ar 
konsultāciju centra InvestEU noteikumiem 
un īstenošanas metodēm, kas noteikti 
Regulas [InvestEU regula] [20.] pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 166
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot papildu resursus, kas ES 
budžetā piešķirti laikposmam no 2021. 
gada līdz 2027. gadam, PSAM ietvaros 
sniegtā atbalsta dotācijas elementu finansē 
no:

1. Neskarot papildu resursus, kas ES 
budžetā piešķirti laikposmam no 2021. 
gada līdz 2027. gadam, PSAM ietvaros 
sniegtā atbalsta dotācijas elementu, tostarp 
konsultatīvā atbalsta sniegšanu projektu 
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sagatavošanā, izstrādē un īstenošanā, 
finansē no:

Or. en

Grozījums Nr. 167
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ES budžeta resursiem 250 000 000 
EUR apmērā faktiskajās cenās un

a) ES budžeta resursiem 1 525 000 
000 EUR apmērā faktiskajās cenās;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ES budžeta resursiem 250 000 000 
EUR apmērā faktiskajās cenās un

a) ES budžeta resursiem 300 000 000 
EUR apmērā 2018. gada cenās un

Or. en

Grozījums Nr. 169
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piešķirtajiem ieņēmumiem, kas 
minēti 2. punktā, ne vairāk kā 1 275 000 
000 EUR apmērā faktiskajās cenās.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 170
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piešķirtajiem ieņēmumiem, kas 
minēti 2. punktā, ne vairāk kā 1 275 000 
000 EUR apmērā faktiskajās cenās.

b) piešķirtajiem ieņēmumiem, kas 
minēti 2. punktā, ne vairāk kā 2 170 000 
000 EUR apmērā faktiskajās cenās.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Pedro Marques

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piešķirtajiem ieņēmumiem, kas 
minēti 2. punktā, ne vairāk kā 1 275 000 
000 EUR apmērā faktiskajās cenās.

b) piešķirtajiem ieņēmumiem, kas 
minēti 2. punktā, ne vairāk kā 2 550 000 
000 EUR apmērā faktiskajās cenās.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piešķirtajiem ieņēmumiem, kas 
minēti 2. punktā, ne vairāk kā 1 275 000 
000 EUR apmērā faktiskajās cenās.

b) piešķirtajiem ieņēmumiem, kas 
minēti 2. punktā, ne vairāk kā 1 275 000 
000 EUR apmērā 2018. gada cenās.

Or. en
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Grozījums Nr. 173
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punkta b) apakšpunktā minētos 
resursus veido atmaksājumi no finanšu 
instrumentiem, kas izveidoti šīs regulas I 
pielikumā minētajās programmās, 
nepārsniedzot 275 000 000 EUR, un no ar 
ESIF regulu izveidotā ES galvojuma 
uzkrājuma pārpalikuma, nepārsniedzot 1 
000 000 000 EUR.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 174
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punkta b) apakšpunktā minētos 
resursus veido atmaksājumi no finanšu 
instrumentiem, kas izveidoti šīs regulas I 
pielikumā minētajās programmās, 
nepārsniedzot 275 000 000 EUR, un no ar 
ESIF regulu izveidotā ES galvojuma 
uzkrājuma pārpalikuma, nepārsniedzot 1 
000 000 000 EUR.

2. 1. punkta b) apakšpunktā minētos 
resursus veido atmaksājumi no finanšu 
instrumentiem, kas izveidoti šīs regulas I 
pielikumā minētajās programmās, 
nepārsniedzot 1 000 000 000 EUR, un no 
ar ESIF regulu izveidotā ES galvojuma 
uzkrājuma pārpalikuma, nepārsniedzot 1 
700 000 000 EUR.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Pedro Marques

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

2. 1. punkta b) apakšpunktā minētos 
resursus veido atmaksājumi no finanšu 
instrumentiem, kas izveidoti šīs regulas I 
pielikumā minētajās programmās, 
nepārsniedzot 275 000 000 EUR, un no ar 
ESIF regulu izveidotā ES galvojuma 
uzkrājuma pārpalikuma, nepārsniedzot 1 
000 000 000 EUR.

2. 1. punkta b) apakšpunktā minētos 
resursus veido atmaksājumi no finanšu 
instrumentiem, kas izveidoti šīs regulas I 
pielikumā minētajās programmās, 
nepārsniedzot 550 000 000 EUR, un no ar 
ESIF regulu izveidotā ES galvojuma 
uzkrājuma pārpalikuma, nepārsniedzot 2 
000 000 000 EUR.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 1. punktā minētos resursus var 
papildināt ar dalībvalstu, trešo valstu un 
struktūru, kas nav ES struktūras, finanšu 
iemaksām. Šie resursi veido ārējos 
piešķirtos ieņēmumus Finanšu regulas 
21. panta 5. punkta nozīmē.

3. 1. punktā minētos resursus var 
papildināt ar dalībvalstu finanšu iemaksām.

Or. fr

Grozījums Nr. 177
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 1. punktā minētos resursus var 
papildināt ar dalībvalstu, trešo valstu un 
struktūru, kas nav ES struktūras, finanšu 
iemaksām. Šie resursi veido ārējos 
piešķirtos ieņēmumus Finanšu regulas 21. 
panta 5. punkta nozīmē.

3. 1. punktā minētos resursus var 
papildināt ar dalībvalstu finanšu iemaksām. 
Šie resursi veido ārējos piešķirtos 
ieņēmumus Finanšu regulas 21. panta 5. 
punkta nozīmē.
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Or. en

Grozījums Nr. 178
José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Finanšu regulas 21. 
panta 3. punkta f) apakšpunkta, resursi, 
kas gūti no 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajām atmaksām, veido ārējos 
piešķirtos ieņēmumus Finanšu regulas 
21. panta 5. punkta nozīmē. Atkāpjoties 
no Finanšu regulas 213. panta 4. punkta 
a) apakšpunkta, resursi, kas gūti no 1. 
punkta b) apakšpunktā minētā ESIF 
uzkrājuma pārpalikuma, veido ārējos 
piešķirtos ieņēmumus Finanšu regulas 
21. panta 5. punkta nozīmē.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 179
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Finanšu regulas 21. 
panta 3. punkta f) apakšpunkta, resursi, 
kas gūti no 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajām atmaksām, veido ārējos 
piešķirtos ieņēmumus Finanšu regulas 
21. panta 5. punkta nozīmē. Atkāpjoties 
no Finanšu regulas 213. panta 4. punkta 
a) apakšpunkta, resursi, kas gūti no 1. 
punkta b) apakšpunktā minētā ESIF 
uzkrājuma pārpalikuma, veido ārējos 
piešķirtos ieņēmumus Finanšu regulas 
21. panta 5. punkta nozīmē.

4. Finanšu regulas 21. panta 3. punkta 
f) apakšpunkts un 213. panta 4. punkts ir 
jāievēro pilnībā.
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Or. en

Grozījums Nr. 180
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Summu, nepārsniedzot 2 % no 1. 
punktā minētajiem resursiem, var izmantot 
tehniskai un administratīvai palīdzībai 
PSAM īstenošanā, piemēram, 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas darbībām, arī 
uzņēmumu informācijas un tehnoloģiju 
sistēmām, kā arī finanšu partneru 
administratīvajiem izdevumiem un 
maksām.

5. Summu, nepārsniedzot 2 % no 1. 
punktā minētajiem resursiem, var izmantot 
tehniskai un administratīvai palīdzībai 
PSAM īstenošanā, piemēram, 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas darbībām, arī 
uzņēmumu informācijas un tehnoloģiju 
sistēmām, kā arī finanšu partneru 
administratīvajiem izdevumiem un 
maksām. Lielākas tehniskās un 
administratīvās palīdzības summas pēc 
pieprasījuma var darīt pieejamas 
saņēmējiem, kuriem ir zemākas 
administratīvās spējas attiecībā uz 
tehnoloģisko aprīkojumu, personālu un 
infrastruktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Summu, nepārsniedzot 2 % no 1. 
punktā minētajiem resursiem, var izmantot 
tehniskai un administratīvai palīdzībai 
PSAM īstenošanā, piemēram, 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas darbībām, arī 
uzņēmumu informācijas un tehnoloģiju 

5. Summu, nepārsniedzot 2 % no 1. 
punktā minētajiem resursiem, var izmantot 
tehniskai un administratīvai palīdzībai 
PSAM īstenošanā, piemēram, 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas, informēšanas, saziņas, 
publicitātes un novērtēšanas darbībām, arī 
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sistēmām, kā arī finanšu partneru 
administratīvajiem izdevumiem un 
maksām.

uzņēmumu informācijas un tehnoloģiju 
sistēmām, kā arī finanšu partneru 
administratīvajiem izdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Summu, nepārsniedzot 2 % no 1. 
punktā minētajiem resursiem, var izmantot 
tehniskai un administratīvai palīdzībai 
PSAM īstenošanā, piemēram, 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas darbībām, arī 
uzņēmumu informācijas un tehnoloģiju 
sistēmām, kā arī finanšu partneru 
administratīvajiem izdevumiem un 
maksām.

5. Summu, nepārsniedzot 1 % no 1. 
punktā minētajiem resursiem, var izmantot 
tehniskai un administratīvai palīdzībai 
PSAM īstenošanā, piemēram, 
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas darbībām, arī 
uzņēmumu informācijas un tehnoloģiju 
sistēmām, kā arī finanšu partneru 
administratīvajiem izdevumiem un 
maksām.

Or. fr

Grozījums Nr. 183
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Resursus, kas iekļauti 1. punktā 
minētajos resursos, nepārsniedzot 25 000 
000 EUR, sniedz 3. panta 3. punktā 
noteiktajām darbībām.

6. Resursus, kas iekļauti 1. punktā 
minētajos resursos, nepārsniedzot 50 000 
000 EUR, sniedz 3. panta 3. punktā 
noteiktajām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 184
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Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Resursu pieejamība

1. Piekļuve PSAM ir atkarīga no valsts 
mērķa pieņemšanas, lai līdz 2050. gadam 
sasniegtu klimatneitralitāti. Tām 
dalībvalstīm, kuras vēl nav apņēmušās 
sasniegt valsts klimatneitralitātes 
mērķrādītāju, izmaksā tikai 50 % no to 
nacionālā piešķīruma, bet atlikušos 50 % 
dara pieejamus, kad tās ir pieņēmušas 
minēto mērķrādītāju.
2. Piekļuve PSAM ir atkarīga no 
tiesiskuma ievērošanas, kas ir būtisks 
priekšnoteikums pareizai finanšu 
pārvaldībai un efektīvam ES 
finansējumam, kā arī no cilvēktiesību, 
tostarp minoritāšu, piemēram, LGBTI, 
tiesību, ievērošanas, kas vairākās 
dalībvalstīs tiek apdraudēta, veidojot no 
LGBTI brīvas zonas. Komisija noraida 
pieteikumus no vietējām pašvaldībām, kas 
pieņēmušas deklarācijas par "brīvību no 
LGBT".

Or. en

Grozījums Nr. 185
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. PSAM ietvaros sniegto Savienības 
atbalstu sniedz kā dotācijas saskaņā ar 
Finanšu regulas VIII sadaļu.

1. PSAM ietvaros sniegto Savienības 
atbalstu, ja ir izstrādāti Komisijas 
apstiprināti valsts ilgtspējīgas 
pārkārtošanās plāni, sniedz kā dotācijas 



PE657.150v01-00 102/152 AM\1212239LV.docx

LV

saskaņā ar Finanšu regulas VIII sadaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PSAM ietvaros sniegto Savienības 
atbalstu īsteno tiešā pārvaldībā saskaņā ar 
Finanšu regulu.

2. PSAM ietvaros sniegto Savienības 
atbalstu īsteno tiešas pārvaldības veidā 
kopā ar dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija nodrošina, ka atlases 
procesa sākumā tiek organizēta efektīva 
informēšanas kampaņa un informācija 
par izsludinātiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus ir tieši pieejama visām 
publiskajām iestādēm visā ES. Aktīvi 
jāveicina arī informācija par 
pretendentiem sniegto tehnisko un 
administratīvo atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

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

2. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar ne vēlāk kā 2024. 
gada 31. decembrī izsludinātiem 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
ES atbalsts, kas piešķirts atbalsttiesīgiem 
projektiem kādā dalībvalstī, nepārsniedz 
nacionālās daļas, kas noteiktas lēmumā, 
kurš Komisijai jāpieņem saskaņā ar 4. 
punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 189
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar ne vēlāk kā 2024. 
gada 31. decembrī izsludinātiem 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, ES 
atbalsts, kas piešķirts atbalsttiesīgiem 
projektiem kādā dalībvalstī, nepārsniedz 
nacionālās daļas, kas noteiktas lēmumā, 
kurš Komisijai jāpieņem saskaņā ar 4. 
punktu.

2. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar ne vēlāk kā 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.–
2027. gadam laikā izsludinātiem 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, ES 
atbalsts, kas piešķirts atbalsttiesīgiem 
projektiem kādā dalībvalstī, nepārsniedz 
nacionālās daļas, kas noteiktas lēmumā, 
kurš Komisijai jāpieņem saskaņā ar 4. 
punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz dotācijām, kas 2. Attiecībā uz dotācijām, kas 
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piešķirtas saistībā ar ne vēlāk kā 2024. 
gada 31. decembrī izsludinātiem 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, ES 
atbalsts, kas piešķirts atbalsttiesīgiem 
projektiem kādā dalībvalstī, nepārsniedz 
nacionālās daļas, kas noteiktas lēmumā, 
kurš Komisijai jāpieņem saskaņā ar 4. 
punktu.

piešķirtas saistībā ar ne vēlāk kā pēc 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.–
2027. gadam izsludinātiem 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, ES 
atbalsts, kas piešķirts atbalsttiesīgiem 
projektiem kādā dalībvalstī, nepārsniedz 
nacionālās daļas, kas noteiktas lēmumā, 
kurš Komisijai jāpieņem saskaņā ar 4. 
punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti no 
2025. gada 1. janvāra, atbalsttiesīgiem 
projektiem piešķirto ES atbalstu sniedz 
bez jebkādām iepriekš piešķirtām 
nacionālajām daļām un saskaņā ar 
konkurences principu ES līmenī, līdz ir 
izsmelti atlikušie resursi. Piešķirot šādas 
dotācijas, ņem vērā vajadzību nodrošināt 
investīciju prognozējamību un reģionālās 
konverģences veicināšanu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 192
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz dotācijām, kas 3. Attiecībā uz dotācijām, kas 
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piešķirtas saistībā ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti no 
2025. gada 1. janvāra, atbalsttiesīgiem 
projektiem piešķirto ES atbalstu sniedz bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un saskaņā ar konkurences principu 
ES līmenī, līdz ir izsmelti atlikušie resursi. 
Piešķirot šādas dotācijas, ņem vērā 
vajadzību nodrošināt investīciju 
prognozējamību un reģionālās 
konverģences veicināšanu.

piešķirtas saistībā ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti no 
2025. gada 1. janvāra, atbalsttiesīgiem 
projektiem piešķirto ES atbalstu sniedz bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un saskaņā ar konkurences principu 
ES līmenī, līdz ir izsmelti atlikušie resursi. 
Piešķirot šādas dotācijas, īpašu uzmanību 
pievērš mazāk attīstītiem reģioniem, kā 
norādīts Regulas .../... [jaunā KNR] [102. 
panta 2. punktā] un ņem vērā vajadzību 
nodrošināt investīciju prognozējamību un 
reģionālās ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti no 
2025. gada 1. janvāra, atbalsttiesīgiem 
projektiem piešķirto ES atbalstu sniedz bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un saskaņā ar konkurences principu 
ES līmenī, līdz ir izsmelti atlikušie resursi. 
Piešķirot šādas dotācijas, ņem vērā 
vajadzību nodrošināt investīciju 
prognozējamību un reģionālās 
konverģences veicināšanu.

3. Atbalsttiesīgiem projektiem 
piešķirto ES atbalstu sniedz bez jebkādām 
iepriekš piešķirtām nacionālajām daļām un 
saskaņā ar konkurences principu, 
vienlaikus nodrošinot investīciju 
prognozējamību un ievērojot no 
dzīvotspējas atkarīgu un risku izslēdzošu 
pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Nicolae Ştefănuță

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

3. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti no 
2025. gada 1. janvāra, atbalsttiesīgiem 
projektiem piešķirto ES atbalstu sniedz bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un saskaņā ar konkurences principu 
ES līmenī, līdz ir izsmelti atlikušie resursi. 
Piešķirot šādas dotācijas, ņem vērā 
vajadzību nodrošināt investīciju 
prognozējamību un reģionālās 
konverģences veicināšanu.

3. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti no 
2025. gada 1. janvāra, atbalsttiesīgiem 
projektiem piešķirto ES atbalstu sniedz bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un saskaņā ar konkurences principu 
ES līmenī, līdz ir izsmelti atlikušie resursi, 
tomēr nodrošinot taisnīgu ģeogrāfisko 
aptvērumu. Piešķirot šādas dotācijas, ņem 
vērā vajadzību nodrošināt investīciju 
prognozējamību un reģionālās 
konverģences veicināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 195
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti no 
2025. gada 1. janvāra, atbalsttiesīgiem 
projektiem piešķirto ES atbalstu sniedz bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un saskaņā ar konkurences principu 
ES līmenī, līdz ir izsmelti atlikušie resursi. 
Piešķirot šādas dotācijas, ņem vērā 
vajadzību nodrošināt investīciju 
prognozējamību un reģionālās 
konverģences veicināšanu.

3. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti pēc 
2. punktā norādītā laikposma, 
atbalsttiesīgiem projektiem piešķirto ES 
atbalstu sniedz bez jebkādām iepriekš 
piešķirtām nacionālajām daļām un saskaņā 
ar konkurences principu ES līmenī, līdz ir 
izsmelti atlikušie resursi. Piešķirot šādas 
dotācijas, ņem vērā vajadzību nodrošināt 
investīciju prognozējamību un reģionālās 
konverģences un teritoriālās kohēzijas 
veicināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes
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Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti no 
2025. gada 1. janvāra, atbalsttiesīgiem 
projektiem piešķirto ES atbalstu sniedz bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un saskaņā ar konkurences principu 
ES līmenī, līdz ir izsmelti atlikušie resursi. 
Piešķirot šādas dotācijas, ņem vērā 
vajadzību nodrošināt investīciju 
prognozējamību un reģionālās 
konverģences veicināšanu.

3. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti pēc 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.–
2027. gadam, atbalsttiesīgiem projektiem 
piešķirto ES atbalstu sniedz bez jebkādām 
iepriekš piešķirtām nacionālajām daļām un 
saskaņā ar konkurences principu ES 
līmenī, līdz ir izsmelti atlikušie resursi. 
Piešķirot šādas dotācijas, ņem vērā 
vajadzību nodrošināt investīciju 
prognozējamību un reģionālās 
konverģences veicināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem lēmumu, 
izmantojot īstenošanas aktu, kurā pēc 
Regulas [TPF regula] I pielikumā 
minētās metodoloģijas piemērošanas ir 
noteiktas attiecīgās daļas katrai 
dalībvalstij kā procenti no kopējiem 
pieejamajiem resursiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

TPF publiskā sektora aizdevumu mehānismā nevajadzētu veikt ģeogrāfisku iezīmēšanu.

Grozījums Nr. 198
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Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem lēmumu, 
izmantojot īstenošanas aktu, kurā pēc 
Regulas [TPF regula] I pielikumā minētās 
metodoloģijas piemērošanas ir noteiktas 
attiecīgās daļas katrai dalībvalstij kā 
procenti no kopējiem pieejamajiem 
resursiem.

4. Komisija pieņem lēmumu, 
izmantojot īstenošanas aktu, kurā pēc 
Regulas [TPF regula] I pielikumā minētās 
metodoloģijas piemērošanas un pārdales 
koeficienta piemērošanas, ņemot vērā 
mazāk attīstīto reģionu vajadzības, kā 
norādīts Regulas .../... [jaunā KNR] [102. 
panta 2. punktā], ir noteiktas attiecīgās 
daļas katrai dalībvalstij kā procenti no 
kopējiem pieejamajiem resursiem.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem lēmumu, 
izmantojot īstenošanas aktu, kurā pēc 
Regulas [TPF regula] I pielikumā minētās 
metodoloģijas piemērošanas ir noteiktas 
attiecīgās daļas katrai dalībvalstij kā 
procenti no kopējiem pieejamajiem 
resursiem.

4. Komisija pieņem lēmumu, 
izmantojot īstenošanas aktu, kurā pēc 
Regulas [TPF regula] I pielikumā minētās 
metodoloģijas piemērošanas ir noteiktas 
attiecīgās daļas katrai dalībvalstij kā 
procenti no resursiem, kas minēti šīs 
regulas 4. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem lēmumu, 
izmantojot īstenošanas aktu, kurā pēc 
Regulas [TPF regula] I pielikumā minētās 
metodoloģijas piemērošanas ir noteiktas 
attiecīgās daļas katrai dalībvalstij kā 
procenti no kopējiem pieejamajiem 
resursiem.

4. Komisija pieņem lēmumu, 
izmantojot deleģēto aktu, kurā pēc Regulas 
[TPF regula] I pielikumā minētās 
metodoloģijas piemērošanas ir noteiktas 
attiecīgās daļas katrai dalībvalstij kā 
procenti no kopējiem pieejamajiem 
resursiem.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem lēmumu, 
izmantojot īstenošanas aktu, kurā pēc 
Regulas [TPF regula] I pielikumā minētās 
metodoloģijas piemērošanas ir noteiktas 
attiecīgās daļas katrai dalībvalstij kā 
procenti no kopējiem pieejamajiem 
resursiem.

4. Komisija pieņem lēmumu, 
izmantojot deleģēto aktu, kurā pēc Regulas 
[TPF regula] I pielikumā minētās 
metodoloģijas piemērošanas ir noteiktas 
attiecīgās daļas katrai dalībvalstij kā 
procenti no kopējiem pieejamajiem 
resursiem.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms PSAM īstenošanas ar finanšu 
partneri Komisija ar attiecīgo finanšu 
partneri paraksta administratīvu nolīgumu. 
Nolīgumā norāda katras nolīguma puses 
attiecīgās tiesības un pienākumus, arī 
attiecībā uz revīziju un saziņas kārtību.

Pirms PSAM īstenošanas ar finanšu 
partneri Komisija ar attiecīgo finanšu 
partneri paraksta administratīvu nolīgumu. 
Nolīgumā norāda katras nolīguma puses 
attiecīgās tiesības un pienākumus, arī 
attiecībā uz obligāto revīziju un saziņas 
kārtību.
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Or. fr

Grozījums Nr. 203
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām, pat ja neatrodas šādās 
teritorijās;

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz Savienības 2030. gada 
mērķrādītāju sasniegšanu klimata un 
enerģētikas jomā, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES)…/… [ar ko izveido sistēmu 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata 
tiesību akts)], un uz klimatneitrālu un 
oglekļneitrālu ekonomiku Savienībā līdz 
2050. gadam, tie atbilst Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai 
(ES)…/… [regula par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai] un 
dod labumu taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minētām teritorijām, 
pat ja neatrodas šādās teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku 
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ekonomiku, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām, pat ja neatrodas šādās 
teritorijās;

Savienībā vēlākais līdz 2050. gadam 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem 
ierobežot globālās temperatūras 
paaugstināšanos līdz mazāk par 1,5 °C, un 
dod labumu taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minētām teritorijām, 
pat ja neatrodas šādās teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
minētām teritorijām, pat ja neatrodas šādās 
teritorijās;

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz Savienības jaunajiem 
2030. gada mērķrādītājiem klimata un 
enerģētikas jomā un klimatneitrālu 
ekonomiku Eiropas Savienībā līdz 2040. 
gadam vai agrāk, un veicina taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minēto 
teritoriju mērķu īstenošanu un vajadzību 
apmierināšanu, pat ja tie neatrodas šādās 
teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 

a) projekti atbilst ES taksonomijai un 
principam "būtiski nekaitēt", izmērāmā 
veidā ietekmē tādu nopietnu sociālu, 
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pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām, pat ja neatrodas šādās 
teritorijās;

ekonomisku vai vidisku problēmu 
risināšanu, ko izraisa pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, un 
dod labumu taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minētām teritorijām, 
pat ja neatrodas šādās teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām, pat ja neatrodas šādās 
teritorijās;

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, nodrošinot, ka pārkārtošanās 
klimata jomā tiek panākta taisnīgā veidā, 
nevienu neatstājot novārtā, un dod labumu 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
minētām teritorijām, pat ja neatrodas šādās 
teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Frances Fitzgerald

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām, pat ja neatrodas šādās 

a) projekti apliecina rezultatīvos 
rādītājus un skaidru un izmērāmu ietekmi 
uz tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku 
Savienībā līdz 2050. gadam, un dod 
labumu taisnīgas pārkārtošanās 
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teritorijās; teritoriālajos plānos minētām teritorijām, 
pat ja neatrodas šādās teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Alfred Sant

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām, pat ja neatrodas šādās 
teritorijās;

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku, 
ģeogrāfisku, vidisku, izglītības vai 
tehnisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām, pat ja neatrodas šādās 
teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Hélène Laporte

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām, pat ja neatrodas šādās 
teritorijās;

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 211
José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām, pat ja neatrodas šādās 
teritorijās;

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku, 
teritoriālu vai vidisku problēmu risināšanu, 
ko izraisa pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām, pat ja neatrodas šādās 
teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, un dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām, pat ja neatrodas šādās 
teritorijās;

a) projektiem ir izmērāma, būtiska un 
pietiekami pierādīta ietekme uz tādas 
nopietnas sociālas, ekonomiskas vai 
vidiskas negatīvās ietekmes novēršanu, ko 
izraisa pārkārtošanās uz ilgtspējīgāku 
ekonomiku, un tie dod labumu taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētām 
teritorijām;

Or. en

Grozījums Nr. 213
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) projekti atbilst kritērijiem, kas 
noteikti Regulā (ES) 2020/852 par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai [Taksonomijas regula];

Or. en

Grozījums Nr. 214
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) projekti veicina ekoloģisko 
pārkārtošanos un ir saskaņā ar 
Savienības vides mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekti nesaņem atbalstu no citām 
ES programmām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 216
Sirpa Pietikäinen

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

b) projekti nesaņem atbalstu no citām 
ES programmām;

b) projekti būtiski nekaitē nevienam 
no vides mērķiem, kas noteikti ES 
taksonomijā, un nesaņem atbalstu no 
citām ES programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 217
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekti nesaņem atbalstu no citām 
ES programmām;

b) projekti nesaņem atbalstu no citām 
ES programmām par tām pašām 
darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) projekti tieši vai netieši atbalsta 
investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, apstrādi, izplatīšanu, 
uzglabāšanu, transportēšanu vai 
sadedzināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
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8. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) projekti iesaista apakšuzņēmējus 
tikai no ES dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) projekti saņem finanšu partnera 
sniegtu aizdevumu PSAM ietvaros; un

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 221
Hélène Laporte

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) projekti nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, kas ļautu tos finansēt 
bez ES atbalsta.

d) projekti nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, kas ļautu tos finansēt 
bez ES atbalsta, un to apstiprina divu 
neatkarīgu revīzijas uzņēmumu veiktā 
novērtējuma vidējais rādītājs.

Or. fr

Grozījums Nr. 222
Frances Fitzgerald

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

d) projekti nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, kas ļautu tos finansēt 
bez ES atbalsta.

d) projekti nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu un nenodrošinātu 
projekta finansējumu tādā pašā apmērā 
vai tādā pašā termiņā bez dotācijas 
atbalsta elementa no Savienības budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 223
José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) projekti nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, kas ļautu tos finansēt 
bez ES atbalsta.

d) projekti nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, lai risinātu 
pārkārtošanās radītās problēmas, kas 
ļautu tos finansēt bez ES atbalsta.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) projekti nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, kas ļautu tos finansēt 
bez ES atbalsta.

d) projekti nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu un netiktu īstenoti bez 
ES atbalsta.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) atkāpjoties no pirmās daļas b) 
punkta, attiecībā uz projektiem, kas 
saņem ES atbalstu PSAM ietvaros, ir 
iespējams no citām ES programmām 
saņemt konsultatīvo un tehnisko palīdzību 
to sagatavošanai, izstrādei vai 
īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ņemot vērā ekonomiskās un 
sociālās izmaksas, kas saistītas ar 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku Savienībā līdz 2050. gadam, 
projekta mērķis ir arī nodrošināt tā 
finansiālo dzīvotspēju visā projekta 
darbības laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) projektiem ir veikts novērtējums 
par ietekmi uz dzimumu līdztiesību;
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Or. en

Grozījums Nr. 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projektiem, kurus atbalsta EIB un citu 
finanšu partneru saskaņā ar PSAM 
izsniegtie aizdevumi un kuri atbilst 
pirmajā daļā noteiktajiem atbilstības 
kritērijiem, nepiemēro dalībvalsts budžeta 
deficīta un parāda aprēķināšanu, kā 
noteikts Stabilitātes un izaugsmes paktā.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
pamatnostādnes par to, kā veikt pirmās 
daļas da) punktā minēto ietekmes 
novērtējumu, un nosaka iesniedzamās 
informācijas un datu saturu un formātu. 
Šīs pamatnostādnes izstrādā sadarbībā ar 
īstenošanas partneriem un pēc 
apspriešanās ar attiecīgajiem ekspertiem 
un ieinteresētajām personām, jo īpaši ar 
dalībvalstu sieviešu organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 230
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Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Izslēgtās darbības

No Savienības atbalsta, ko nodrošina 
PSAM, piemērošanas jomas tiek izslēgtas 
šādas darbības:
a) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšana, uzturēšana, pielāgošana 
vai būvniecība, kā arī kodolatkritumu 
apsaimniekošana vai uzglabāšana;
b) tabakas un tabakas izstrādājumu 
ražošana, pārstrāde, izplatīšana un 
tirgvedība;
c) investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu;
d) investīcijas lidostu un 
automaģistrāļu infrastruktūrā;
e) projekti, kas nav saderīgi ar 
Savienības klimata un vides mērķu 
sasniegšanu vai neatbilst principam 
"nekaitēt", kurš noteikts Regulā (ES) 
2020/852 par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai 
[Taksonomijas regula], vai jebkuras citas 
investīcijas, kas kavētu zema oglekļa 
satura alternatīvu izstrādi un ieviešanu 
vai izraisītu to bloķēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Komisijai jāapstiprina saraksts ar tādām 
izslēdzamām investīcijām, kuras kaitē 
Parīzes nolīgumā un zaļajā kursā 
noteiktajiem mērķrādītājiem un neatbilst 
EIB enerģētikas finansēšanas politikai, 
un tādēļ nesaņem Savienības atbalstu no 
PSAM.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no Finanšu regulas 197. pantā 
minētajiem kritērijiem par potenciālu 
saņēmēju saskaņā ar šo Regulu ir tiesīgi 
pieteikties tikai publiskā sektora tiesību 
subjekti, kas kādā dalībvalstī ir izveidoti kā 
publisko tiesību subjekti vai kā 
privāttiesību struktūras, kurām uzticēts 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevums.

Neatkarīgi no Finanšu regulas 197. pantā 
minētajiem kritērijiem par potenciālu 
saņēmēju saskaņā ar šo Regulu ir tiesīgi 
pieteikties tikai publiskā sektora tiesību 
subjekti, kas kādā dalībvalstī ir izveidoti kā 
publisko tiesību subjekti vai kā 
privāttiesību struktūras, kurām uzticēts 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevums, kura 
sabiedriskā nozīmība ir pierādīta.

Or. fr

Grozījums Nr. 233
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dotācijas summa nepārsniedz 15 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 

2. Dotācijas summa nepārsniedz 15 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 
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projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 27 
dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts Regulas 
[jaunā KNR] [102. panta 2. punktā], 
dotācijas summa nepārsniedz 20 % no 
finanšu partnera sniegtā aizdevuma 
summas.

projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 27 
dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts Regulas 
[jaunā KNR] [102. panta 2. punktā], 
dotācijas summa nepārsniedz 20 % no 
finanšu partnera sniegtā aizdevuma 
summas. Attiecībā uz projektiem, kuru 
atrašanās vieta ir attālos reģionos, kā 
noteikts LESD 349. pantā, dotācijas 
summa nepārsniedz 25 % no finanšu 
partnera sniegtā aizdevuma summas.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dotācijas summa nepārsniedz 15 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 
projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 27 
dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts Regulas 
[jaunā KNR] [102. panta 2. punktā], 
dotācijas summa nepārsniedz 20 % no 
finanšu partnera sniegtā aizdevuma 
summas.

2. Dotācijas summa nepārsniedz 10 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 
projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 27 
dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts Regulas 
[jaunā KNR] [102. panta 2. punktā], 
dotācijas summa nepārsniedz 15 % no 
finanšu partnera sniegtā aizdevuma 
summas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šis galvenokārt ir aizdevumu mehānisms, dotāciju apmērs jāierobežo.

Grozījums Nr. 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
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10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dotācijas summa nepārsniedz 15 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 
projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 27 
dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts Regulas 
[jaunā KNR] [102. panta 2. punktā], 
dotācijas summa nepārsniedz 20 % no 
finanšu partnera sniegtā aizdevuma 
summas.

2. Dotācijas summa nepārsniedz 5 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 
projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 27 
dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts Regulas 
[jaunā KNR] [102. panta 2. punktā], 
dotācijas summa nepārsniedz 7,5 % no 
finanšu partnera sniegtā aizdevuma 
summas.

Or. en

Grozījums Nr. 236
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dotācijas summa nepārsniedz 15 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 
projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 27 
dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts Regulas 
[jaunā KNR] [102. panta 2. punktā], 
dotācijas summa nepārsniedz 20 % no 
finanšu partnera sniegtā aizdevuma 
summas.

2. Dotācijas summa nepārsniedz 15 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 
projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 27 
dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts Regulas 
[jaunā KNR] [102. panta 2. punktā], 
dotācijas summa nepārsniedz 25 % no 
finanšu partnera sniegtā aizdevuma 
summas.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

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

2. Dotācijas summa nepārsniedz 15 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 
projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 27 
dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts Regulas 
[jaunā KNR] [102. panta 2. punktā], 
dotācijas summa nepārsniedz 20 % no 
finanšu partnera sniegtā aizdevuma 
summas.

2. Dotācijas summa nepārsniedz 25 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 
projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 27 
dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts Regulas 
[jaunā KNR] [102. panta 2. punktā], 
dotācijas summa nepārsniedz 30 % no 
finanšu partnera sniegtā aizdevuma 
summas.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Pedro Marques

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dotācijas summa nepārsniedz 15 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 
projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 27 
dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts Regulas 
[jaunā KNR] [102. panta 2. punktā], 
dotācijas summa nepārsniedz 20 % no 
finanšu partnera sniegtā aizdevuma 
summas.

2. Dotācijas summa nepārsniedz 15 % 
no aizdevuma summas, ko PSAM ietvaros 
sniedz finanšu partneris. Attiecībā uz 
projektiem, kuru atrašanās vieta ir NUTS 
2. līmeņa reģionos, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju nepārsniedz 75 % no ES 27 
dalībvalstu vidējā IKP, kā minēts Regulas 
[jaunā KNR] [102. panta 2. punktā], 
dotācijas summa nepārsniedz 30 % no 
finanšu partnera sniegtā aizdevuma 
summas.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

1. Papildus Finanšu regulas 131. panta 
4. punktā minētajam pamatojumam un pēc 
apspriešanās ar finanšu partneri dotācijas 
summu var samazināt vai dotācijas 
nolīgumu var izbeigt, ja divu gadu laikā no 
dotācijas nolīguma parakstīšanas datuma 
nav parakstīts ekonomiski nozīmīgākais 
piegādes, darbu vai pakalpojumu līgums un 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu ir paredzēts 
slēgt šādu līgumu.

1. Papildus Finanšu regulas 131. panta 
4. punktā minētajam pamatojumam un pēc 
apspriešanās ar finanšu partneri dotācijas 
summu samazina vai dotācijas nolīgumu 
var izbeigt, ja divu gadu laikā no dotācijas 
nolīguma parakstīšanas datuma nav 
parakstīts ekonomiski nozīmīgākais 
piegādes, darbu vai pakalpojumu līgums un 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu ir paredzēts 
slēgt šādu līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus Finanšu regulas 131. panta 
4. punktā minētajam pamatojumam un pēc 
apspriešanās ar finanšu partneri dotācijas 
summu var samazināt vai dotācijas 
nolīgumu var izbeigt, ja divu gadu laikā no 
dotācijas nolīguma parakstīšanas datuma 
nav parakstīts ekonomiski nozīmīgākais 
piegādes, darbu vai pakalpojumu līgums un 
saskaņā ar dotācijas nolīgumu ir paredzēts 
slēgt šādu līgumu.

1. Papildus Finanšu regulas 131. panta 
4. punktā minētajam pamatojumam un pēc 
apspriešanās ar finanšu partneri dotācijas 
summu var samazināt vai dotācijas 
nolīgumu var izbeigt, ja viena gada laikā 
no dotācijas nolīguma parakstīšanas 
datuma nav parakstīts ekonomiski 
nozīmīgākais piegādes, darbu vai 
pakalpojumu līgums un saskaņā ar 
dotācijas nolīgumu ir paredzēts slēgt šādu 
līgumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1.a Krāpšanas vai 8. panta prasību 
pārkāpšanas gadījumā atmaksā 110 % no 
dotācijas summas.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādos gadījumos un pēc apspriešanās ar 
finanšu partneri dotācijas summu var 
samazināt vai dotācijas nolīgumu var 
izbeigt un jebkādas saistītas izmaksātās 
summas var atgūt saskaņā ar dotācijas 
nolīgumā paredzētajiem nosacījumiem.

Šādos gadījumos un pēc apspriešanās ar 
finanšu partneri dotācijas summu samazina 
vai dotācijas nolīgumu var izbeigt un 
jebkādas saistītas izmaksātās summas var 
atgūt saskaņā ar dotācijas nolīgumā 
paredzētajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konsultatīvo atbalstu saskaņā ar šo 
regulu īsteno netiešā pārvaldībā saskaņā ar 
konsultāciju centrua InvestEU 
noteikumiem un īstenošanas metodēm, kas 
noteikti Regulas [InvestEU regula] [20.] 
pantā.

1. Konsultatīvo atbalstu saskaņā ar šo 
regulu īsteno netiešā pārvaldībā saskaņā ar 
konsultāciju centra InvestEU noteikumiem 
un īstenošanas metodēm, kas noteikti 
Regulas [InvestEU regula] [20.] pantā. Lai 
šis centrs varētu piedāvāt ātru un ērtu 
atbalstu pārvaldībai, tam būtu jābūt 
vienas pieturas aģentūrai.

Or. fr

Grozījums Nr. 244
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konsultatīvo atbalstu saskaņā ar šo 
regulu īsteno netiešā pārvaldībā saskaņā ar 
konsultāciju centrua InvestEU 
noteikumiem un īstenošanas metodēm, kas 
noteikti Regulas [InvestEU regula] [20.] 
pantā.

1. Konsultatīvo atbalstu saskaņā ar šo 
regulu īsteno netiešā pārvaldībā, 
nodrošinot pilnīgu pārredzamību, kas ļauj 
veikt sabiedrības kontroli, saskaņā ar 
konsultāciju centra InvestEU noteikumiem 
un īstenošanas metodēm, kas noteikti 
Regulas [InvestEU regula] [20.] pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konsultatīvo atbalstu ir tiesīgas 
saņemt darbības, kas nepieciešamas, lai 
atbalstītu projektu sagatavošanu, izstrādi 
un īstenošanu.

2. Konsultatīvo atbalstu ir tiesīgas 
saņemt darbības, kas nepieciešamas, lai 
atbalstītu projektu sagatavošanu, izstrādi 
un īstenošanu. Projekti, ko finansē 
saskaņā ar PSAM, vajadzības gadījumā 
var saņemt konsultatīvas un tehniskas 
palīdzības atbalstu no citām ES 
programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 246
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konsultatīvo atbalstu ir tiesīgas 2. Konsultatīvo atbalstu un 
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saņemt darbības, kas nepieciešamas, lai 
atbalstītu projektu sagatavošanu, izstrādi 
un īstenošanu.

finansējumu saskaņā ar šīs regulas 4. 
pantu ir tiesīgas saņemt darbības, kas 
nepieciešamas, lai atbalstītu projektu 
sagatavošanu, izstrādi un īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM īsteno ar darba programmām, kas 
izveidotas saskaņā ar Finanšu regulas 110. 
pantu. Darba programmās nosaka resursu, 
ietverot jebkādu papildu resursu, 
nacionālās daļas katrai dalībvalstij saskaņā 
ar šīs regulas 4. panta 1. punktu un 6. panta 
2. punktu.

PSAM īsteno ar darba programmām, kas 
izveidotas saskaņā ar Finanšu regulas 110. 
pantu. Darba programmās nosaka resursu, 
ietverot jebkādu papildu resursu, 
nacionālās daļas katrai dalībvalstij saskaņā 
ar šīs regulas 4. panta 1. punktu un 6. panta 
2. punktu. Darba programmās norāda 
atbilstības un piešķiršanas kritērijus un 
atlases nosacījumus. Šādi piešķiršanas 
kritēriji var ietvert attiecīgos kritērijus no 
tiem, kas noteikti Regulā (ES) .../... 
[regula par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 
ieguldījumu veicināšanai]. Šādos 
atbilstības nosacījumos un piešķiršanas 
kritērijos jāņem vērā projekta 
lietderīgums saistībā ar taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstītajām attīstības vajadzībām, 
vispārējie mērķi veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci un segt 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku Savienībā līdz 
2050. gadam, vienlaikus nodrošinot, ka 
neviens netiek atstāts novārtā, kā arī 
dotācijas elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai.

Or. en
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Grozījums Nr. 248
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM īsteno ar darba programmām, kas 
izveidotas saskaņā ar Finanšu regulas 110. 
pantu. Darba programmās nosaka resursu, 
ietverot jebkādu papildu resursu, 
nacionālās daļas katrai dalībvalstij saskaņā 
ar šīs regulas 4. panta 1. punktu un 6. panta 
2. punktu.

PSAM īsteno ar darba programmām, kas 
izveidotas saskaņā ar Finanšu regulas 110. 
pantu. Darba programmās norāda 
atbilstības nosacījumus un piešķiršanas 
kritērijus atlasei. Šādi piešķiršanas 
kritēriji var ietvert attiecīgos kritērijus no 
tiem, kas noteikti Regulā (ES) .../... 
(regula par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 
ieguldījumu veicināšanai), projekta spēju 
sasniegt mērķus un apmierināt 
vajadzības, kas noteiktas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, 
ieguldījumu klimatiskās pārkārtošanās 
nodrošināšanā taisnīgā veidā, lai nevienu 
neatstātu novārtā, vispārējo mērķi 
veicināt reģionālo un teritoriālo 
konverģenci, kā arī dotācijas ieguldījumu 
projektu pieejamībā izmaksu ziņā. 
Komisija nodrošina, ka darba programmā 
tiek ņemta vērā un veicināta dzimumu 
līdztiesība un dzimumu perspektīvas 
integrācija. Darba programmās nosaka 
resursu, ietverot jebkādu papildu resursu, 
nacionālās daļas katrai dalībvalstij saskaņā 
ar šīs regulas 4. panta 1. punktu un 6. panta 
2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM īsteno ar darba programmām, kas Komisija atbilstoši 17. pantam pieņem 
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izveidotas saskaņā ar Finanšu regulas 110. 
pantu. Darba programmās nosaka resursu, 
ietverot jebkādu papildu resursu, 
nacionālās daļas katrai dalībvalstij saskaņā 
ar šīs regulas 4. panta 1. punktu un 6. panta 
2. punktu.

deleģētos aktus, lai noteiktu darba 
programmas saskaņā ar Finanšu regulas 
110. pantu. Darba programmās nosaka 
resursu, ietverot jebkādu papildu resursu, 
nacionālās daļas katrai dalībvalstij saskaņā 
ar šīs regulas 4. panta 1. punktu un 6. panta 
2. punktu. Darba programmās norāda 
kritērijus un nosacījumus atlasei un, ja 
pieprasījums pārsniedz finansējuma 
resursus saskaņā ar valsts piešķīrumiem 
projektu prioritizēšanai, ņemot vērā 
attiecīgos kritērijus, kas noteikti Regulā 
(ES) .../... [regula par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai], 
projekta spēju sasniegt mērķus un 
apmierināt vajadzības, kas noteiktas 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos, ieguldījumu klimatiskās 
pārkārtošanās nodrošināšanā, projekta 
rentabilitāti, vispārējo mērķi veicināt 
reģionālo un teritoriālo konverģenci un 
dotācijas ieguldījumu projektu 
dzīvotspējā.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM īsteno ar darba programmām, kas 
izveidotas saskaņā ar Finanšu regulas 110. 
pantu. Darba programmās nosaka resursu, 
ietverot jebkādu papildu resursu, 
nacionālās daļas katrai dalībvalstij 
saskaņā ar šīs regulas 4. panta 1. punktu 
un 6. panta 2. punktu.

Komisija atbilstoši 17. pantam pieņem 
deleģētos aktus, lai noteiktu darba 
programmas saskaņā ar Finanšu regulas 
110. pantu. Darba programmās norāda 
kritērijus un nosacījumus projektu atlasei 
un prioritizēšanai, ņemot vērā attiecīgos 
kritērijus, kas noteikti Regulā (ES) 
2020/852 par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai 
[Taksonomijas regula], projekta spēju 
sasniegt mērķus un apmierināt 
vajadzības, kas aprakstītas taisnīgas 
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pārkārtošanās teritoriālajos plānos, 
ieguldījumu klimatiskās pārkārtošanās 
nodrošināšanā, to, vai publiskā sektora 
struktūras, kas pieprasa finansējumu, ir 
pieņēmušas ticamu dekarbonizācijas 
plānu, tostarp datumus, kad tiks 
pakāpeniski pārtraukta fosilā kurināmā 
izmantošana termiņā, kas atbilst Parīzes 
nolīguma mērķrādītājiem, kā arī vispārējo 
mērķi veicināt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un dotācijas 
ieguldījumu projektu dzīvotspējā.

Or. en

Pamatojums

Piešķiršanas atlases kritērijos jāņem vērā arī tas, vai publiskā sektora struktūra, kas pieprasa 
atbalstu saskaņā ar PSAM, ir pieņēmusi dekarbonizācijas plānu.

Grozījums Nr. 251
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM īsteno ar darba programmām, kas 
izveidotas saskaņā ar Finanšu regulas 110. 
pantu. Darba programmās nosaka resursu, 
ietverot jebkādu papildu resursu, 
nacionālās daļas katrai dalībvalstij 
saskaņā ar šīs regulas 4. panta 1. punktu 
un 6. panta 2. punktu.

PSAM īsteno ar gada darba programmām, 
kas izveidotas saskaņā ar Finanšu regulas 
110. pantu. Darba programmas Komisija 
pieņem ar deleģēto aktu. Šos deleģētos 
aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 17. 
pantu. Darba programmās paredz 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, 
tostarp iespēju apstiprināt visas 
nacionālās daļas līdz 2024. gada 31. 
decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
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13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM īsteno ar darba programmām, kas 
izveidotas saskaņā ar Finanšu regulas 110. 
pantu. Darba programmās nosaka 
resursu, ietverot jebkādu papildu resursu, 
nacionālās daļas katrai dalībvalstij 
saskaņā ar šīs regulas 4. panta 1. punktu 
un 6. panta 2. punktu.

Lai īstenotu PSAM, Eiropas Komisija 
atbilstoši 17. pantam pieņem deleģētos 
aktus, lai izstrādātu darba programmas 
saskaņā ar Finanšu regulas 110. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka programmas līdzekļi tiek izlietoti visefektīvākajā veidā, nevajadzētu 
iezīmēt atsevišķas valstis. Lai nodrošinātu pienācīgu demokrātisku kontroli, darba 
programmas jānosaka ar deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 253
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Finanšu partneru, kuri nav EIB, atlase

Komisija saskaņā ar šīs regulas 17. pantu 
pieņem deleģētos aktus, lai sīki izklāstītu 
atbilstības nosacījumus un atlases 
procedūras attiecībā uz finanšu 
partneriem, kuri nav EIB. Finanšu 
partneriem, kuri nav EIB, piemērojamie 
atbilstības nosacījumi atbilst PSAM 
mērķiem. Atlasot finanšu partnerus, 
Komisija jo īpaši ņem vērā to spēju:
a) nodrošināt enerģētikas aizdevumu 
politiku un standartus, kas ir vismaz 
tikpat stingri kā EIB;
b) maksimāli palielināt ES galvojuma 
ietekmi ar pašu resursu palīdzību;
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c) nodrošināt pienācīgu PSAM 
ģeogrāfisko diversifikāciju un darīt 
iespējamu mazāku projektu finansēšanu;
d) pilnībā īstenot Finanšu regulas 
155. panta 2. punktā un 155. panta 3. 
punktā noteiktās prasības attiecībā uz 
nodokļu apiešanu, krāpšanu nodokļu 
jomā, izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju, terorisma finansēšanu un 
jurisdikcijām, kas nesadarbojas;
e) nodrošināt pārredzamību un 
publisku piekļuvi informācijai par katru 
projektu;
f) nodrošināt aizdošanas politikas 
atbilstību jaunajiem Eiropas Savienības 
2030. gada mērķrādītājiem klimata un 
enerģētikas jomā un mērķim sasniegt 
klimatneitrālu ekonomiku Eiropas 
Savienībā līdz 2040. gadam, kā arī ES 
saistību izpildi saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu;
g) integrēt vides, klimata, sociālo un 
pārvaldības faktoru analīzi projektu atlasē 
un izvērtēšanā.
Komisija publicē atlases rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Pievienots a) punkts par atbilstību EIB standartiem, salīdzinot ar sarakstu ziņojuma projektā.

Grozījums Nr. 254
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Finanšu partneru, kuri nav EIB, 

līdzdalība
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Finanšu partneriem, kuri nav EIB un ir 
bijuši sekmīgi Finanšu regulas 154. pantā 
noteiktajā pīlāra novērtēšanas procedūrā, 
jābūt tiesīgiem īstenot PSAM.
Finanšu partneri, kuri nav EIB, informē 
Komisiju par savu vēlmi īstenot PSAM 
aizdevumu daļu. Finanšu partneri jo īpaši 
pierāda savu spēju:
a) maksimāli palielināt ES dotācijas 
ietekmi ar pašu resursu palīdzību;
b) nodrošināt pienācīgu PSAM 
ģeogrāfisko diversifikāciju un darīt 
iespējamu mazāku projektu finansēšanu;
c) nodrošināt pārredzamību un 
publisku piekļuvi informācijai par katru 
projektu.
Komisija informē Padomi un Eiropas 
Parlamentu par citu finanšu partneru 
līdzdalību PSAM.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Galvenie darbības rādītāji PSAM 
īstenošanas un progresa uzraudzībai 
attiecībā uz 3. pantā minēto mērķu 
sasniegšanu ir noteikti II pielikumā.

1. Galvenie darbības un ilgtspējības 
rādītāji PSAM īstenošanas un progresa 
uzraudzībai attiecībā uz klimatneitralitātes 
un citu ES vides mērķu sasniegšanu, 
principa "būtiski nekaitēt" ievērošanu un 
3. pantā minēto mērķu sasniegšanu ir 
noteikti II pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Sirpa Pietikäinen
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Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības rezultātu ziņošanas 
sistēma nodrošina, ka ar 1. punktā 
minētajiem rādītājiem saistītie dati tiek 
vākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. 
Saņēmēji sadarbībā ar finanšu partneriem 
sniedz Komisijai ar minētajiem rādītājiem 
saistītos datus.

2. Darbības rezultātu ziņošanas 
sistēma nodrošina, ka ar 1. punktā 
minētajiem ilgtspējības un citiem 
galvenajiem darbības rādītājiem saistītie 
dati tiek vākti efektīvi, lietderīgi un 
savlaicīgi, droši un neatkarīgi. Saņēmēji 
sadarbībā ar finanšu partneriem sniedz 
Komisijai ar minētajiem rādītājiem 
saistītos datus.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija saskaņā ar Finanšu 
regulas 250. pantu reizi gadā sniedz 
ziņojumu par PSAM īstenošanu. Minētajā 
ziņojumā sniedz informāciju par PSAM 
izmantošanas rezultātiem un ietekmi 
saistībā ar PSAM mērķiem un snieguma 
rādītājiem, jo īpaši tā ieguldījumu 
pārkārtošanās vajadzību apmierināšanā 
un ES ilgtspējības mērķu īstenošanā, 
tostarp par tā ietekmi uz klimatu, vidi, 
sociālo jomu un dzimumu līdztiesību. Šajā 
nolūkā finanšu partneri un saņēmēji reizi 
gadā iesniedz visu nepieciešamo 
informāciju un datus.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes
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Regulas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saņēmējiem saskaņā ar 8. panta a) 
punktu pastāvīgi jāuzrauga darbības 
rezultātu rādītāji un regulāri jāziņo 
Komisijai par paveikto šādu rezultātu 
sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Saskaņā ar PSAM finansētos 
projektus pārbauda, lai noteiktu, vai tiem 
ir ietekme uz vidi, klimatu, sociālo jomu 
vai dzimumu līdztiesību. Ja šiem 
projektiem ir minētā ietekme, uz tiem 
attiecas ilgtspējības pierādīšanas 
mehānisms, lai mazinātu kaitīgo ietekmi 
un maksimāli palielinātu ieguvumus 
attiecībā uz klimatu, vidi un sociālo 
dimensiju, kā arī dzimumu līdztiesību, 
saskaņā ar ES ilgtspējības mērķiem, 
pamatojoties uz norādēm, kas Komisijai 
jāizstrādā InvestEU programmas ietvaros. 
Šajā nolūkā struktūras, kuras pieprasa 
finansējumu, iesniedz pietiekamu 
informāciju, pamatojoties uz Komisijas 
norādēm. Projektus, kuri nepārsniedz 
konkrētu lielumu, kas ir noteikts norādēs, 
atbrīvo no minētajām pārbaudēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 260
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. PSAM īstenošanu un tā spēju 
sasniegt 3. pantā minētos mērķus novērtē 
pietiekami laicīgi, lai novērtējumus ņemtu 
vērā lēmumu pieņemšanas procesā.

1. PSAM īstenošanu un tā spēju 
sasniegt 3. pantā minētos mērķus novērtē 
pietiekami laicīgi un vēlākais 18 mēnešu 
laikā pēc līguma izpildes, lai novērtējumus 
ņemtu vērā lēmumu pieņemšanas procesā.

Or. fr

Grozījums Nr. 261
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PSAM starpposma novērtējumu 
veic līdz 2025. gada 30. jūnijam, kad 
vajadzētu būt pieejamai pietiekamai 
informācijai par PSAM īstenošanu. 
Novērtējumā īpaši parāda, kā PSAM 
ietvaros sniegtais ES atbalsts ir palīdzējis 
risināt to teritoriju vajadzības, kurās tiek 
īstenoti taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie 
plāni.

2. PSAM starpposma novērtējumu 
veic līdz 2024. gada 1. janvārim un 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei, kad vajadzētu būt pieejamai 
pietiekamai informācijai par PSAM 
īstenošanu. Novērtējumā īpaši parāda, kā 
PSAM ietvaros sniegtais ES atbalsts ir 
palīdzējis risināt to teritoriju vajadzības, 
kurās tiek īstenoti taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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2. PSAM starpposma novērtējumu 
veic līdz 2025. gada 30. jūnijam, kad 
vajadzētu būt pieejamai pietiekamai 
informācijai par PSAM īstenošanu. 
Novērtējumā īpaši parāda, kā PSAM 
ietvaros sniegtais ES atbalsts ir palīdzējis 
risināt to teritoriju vajadzības, kurās tiek 
īstenoti taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie 
plāni.

2. PSAM starpposma novērtējumu 
veic līdz 2023. gada 30. jūnijam, kad 
vajadzētu būt pieejamai pietiekamai 
informācijai par PSAM īstenošanu. 
Novērtējumā īpaši parāda, kā PSAM 
ietvaros sniegtais ES atbalsts ir palīdzējis 
risināt to teritoriju vajadzības, kurās tiek 
īstenoti taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie 
plāni.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PSAM starpposma novērtējumu 
veic līdz 2025. gada 30. jūnijam, kad 
vajadzētu būt pieejamai pietiekamai 
informācijai par PSAM īstenošanu. 
Novērtējumā īpaši parāda, kā PSAM 
ietvaros sniegtais ES atbalsts ir palīdzējis 
risināt to teritoriju vajadzības, kurās tiek 
īstenoti taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie 
plāni.

2. PSAM starpposma novērtējumu 
veic līdz 2024. gada 30. jūnijam, kad 
vajadzētu būt pieejamai pietiekamai 
informācijai par PSAM īstenošanu. 
Novērtējumā īpaši parāda, kā PSAM 
ietvaros sniegtais ES atbalsts ir palīdzējis 
risināt to teritoriju vajadzības, kurās tiek 
īstenoti taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie 
plāni.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Īstenošanas laikposma beigās un ne 
vēlāk kā 2031. gada 31. decembrī sagatavo 
galīgo novērtējuma ziņojumu par PSAM 
rezultātiem un ilgtermiņa ietekmi.

3. Īstenošanas laikposma beigās un ne 
vēlāk kā 2031. gada 31. decembrī sagatavo 
galīgo novērtējuma ziņojumu par PSAM 
rezultātiem un ilgtermiņa ietekmi, un 
Komisija to iesniedz Eiropas 
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Parlamentam un Padomei. Saņēmēji un 
finanšu partneri palīdz veikt novērtējumu, 
iesniedzot Komisijai visu nepieciešamo 
informāciju, lai tā varētu veikt šo 
novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Īstenošanas laikposma beigās un ne 
vēlāk kā 2031. gada 31. decembrī sagatavo 
galīgo novērtējuma ziņojumu par PSAM 
rezultātiem un ilgtermiņa ietekmi.

3. Īstenošanas laikposma beigās un ne 
vēlāk kā 2031. gada 31. decembrī Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei galīgo novērtējuma ziņojumu par 
PSAM rezultātiem un ilgtermiņa ietekmi. 
Finanšu partneri un saņēmēji Komisijai 
iesniedz visus dokumentus un 
informāciju, kas tai nepieciešami, lai 
veiktu šādu novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) gan starpposma, gan galīgajā 
novērtējumā novērtē arī ieguldījumu 
Savienības 2030. gada klimata un 
enerģētikas mērķrādītāju sasniegšanā, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) …/… [ar ko izveido sistēmu 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata 
tiesību akts)], un ieguldījumu valsts 
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mērķa sasniegšanā attiecībā uz 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 267
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Novērtējumā sniedz vērtējumu par 
PSAM ieguldījumu Eiropas sociālā pīlāra 
mērķu un ES ilgtspējības politikas mērķu 
sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 
Savienības 2030. gada mērķrādītājiem 
klimata un enerģētikas jomā un 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku Savienībā līdz 2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Finanšu regulas 127. 
pantu vispārēja ticamības apliecinājuma 
pamatā ir personu vai subjektu, arī tādu, 
kas nav Eiropas Savienības iestāžu vai 
struktūru pilnvarotās personas vai 
subjekti, veiktas revīzijas par PSAM 
ietvaros sniegtā ES atbalsta izmantošanu.

1. Revīzijas par PSAM ietvaros 
sniegtā ES atbalsta izmantošanu saskaņā 
ar LESD 287. pantu veic Revīzijas palāta. 
Kad finansēto projektu īstenošanas 
līmenis sasniedz vismaz 60 %, bet ne vēlāk 
kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā, Revīzijas palāta pieņem īpašu 
ziņojumu par PSAM īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 269
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Finanšu regulas 127. 
pantu vispārēja ticamības apliecinājuma 
pamatā ir personu vai subjektu, arī tādu, 
kas nav Eiropas Savienības iestāžu vai 
struktūru pilnvarotās personas vai subjekti, 
veiktas revīzijas par PSAM ietvaros sniegtā 
ES atbalsta izmantošanu.

1. Saskaņā ar Finanšu regulas 127. 
pantu vispārēja ticamības apliecinājuma 
pamatā ir personu vai subjektu, arī tādu, 
kas nav Eiropas Savienības iestāžu vai 
struktūru pilnvarotās personas vai subjekti, 
veiktas revīzijas par PSAM ietvaros sniegtā 
ES atbalsta izmantošanu, un tās nodrošina 
taksonomijas mērķu un principa "būtiski 
nekaitēt" ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finanšu partneri Komisijai un 
jebkuriem norīkotiem revidentiem sniedz 
visus pieejamos dokumentus, kas abām 
minētajām iestādēm ir nepieciešami savu 
pienākumu veikšanai.

2. Finanšu partneri Komisijai un 
jebkuriem norīkotiem revidentiem sniedz 
visus pieejamos dokumentus, kas ir saistīti 
ar ES atbalstu un kas abām minētajām 
iestādēm ir nepieciešami savu pienākumu 
veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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2. Pilnvaras pieņemt 14. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
līdz 2028. gada 31. decembrim.

2. Pilnvaras pieņemt 13. un 14. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
līdz 2028. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saņēmēji un finanšu partneri 
nodrošina PSAM ietvaros sniegtā ES 
atbalsta pamanāmību, jo īpaši projektu un 
to rezultātu veicināšanas pasākumos, 
sniedzot īpaši sagatavotu informāciju 
dažādām auditorijām, ietverot plašsaziņas 
līdzekļus un sabiedrību.

1. Saņēmēji un finanšu partneri 
iespējami augstākā līmenī nodrošina 
PSAM ietvaros sniegtā ES atbalsta 
pamanāmību un sīki izstrādātu 
informāciju par to, jo īpaši projektu un to 
rezultātu veicināšanas pasākumos, sniedzot 
īpaši sagatavotu informāciju dažādām 
auditorijām, ietverot publiskos un privātos 
plašsaziņas līdzekļus, sociālos partnerus 
un sabiedrību.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saņēmēji un finanšu partneri 
nodrošina PSAM ietvaros sniegtā ES 
atbalsta pamanāmību, jo īpaši projektu un 
to rezultātu veicināšanas pasākumos, 
sniedzot īpaši sagatavotu informāciju 
dažādām auditorijām, ietverot plašsaziņas 
līdzekļus un sabiedrību.

1. Saņēmēji un finanšu partneri 
nodrošina PSAM ietvaros sniegtā ES 
atbalsta pamanāmību, jo īpaši projektu un 
to rezultātu veicināšanas pasākumos, 
sniedzot īpaši sagatavotu informāciju 
dažādām auditorijām, ietverot plašsaziņas 
līdzekļus un sabiedrību un publicējot 
informāciju par finansēto projektu veidu 
un finansējuma summu savās tīmekļa 
vietnēs.
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Or. fr

Grozījums Nr. 274
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Finanšu partneri atklāj visu 
būtisko informāciju par katru noraidīto 
vai finansēto projektu un dara šo 
informāciju publiski pieejamu savā 
tīmekļa vietnē.
Informācija, kas saskaņā ar pirmo 
teikumu jādara publiski pieejama, nesatur 
konfidenciālu komercinformāciju vai 
personas datus, kurus nedrīkst izpaust 
saskaņā ar Savienības datu aizsardzības 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Finanšu partneri atklāj visu 
būtisko informāciju par katru finansēto 
projektu un pēc attiecīgās aizdevuma vai 
aizdevumu shēmas parakstīšanas šo 
informāciju dara publiski pieejamu savā 
tīmekļa vietnē. Šāda informācija, kas 
jādara publiski pieejama, nesatur 
konfidenciālu komercinformāciju vai nav 
pretrunā ar Savienības datu aizsardzības 
noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 276
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Finanšu partneri savā tīmekļa 
vietnē atklāj visu būtisko finanšu 
informāciju par katru projektu, ko 
līdzfinansē PSAM.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija īsteno informācijas un 
saziņas pasākumus saistībā ar PSAM, 
finansētajiem projektiem un to 
rezultātiem. PSAM piešķirtie finanšu 
resursi veicina arī ES politisko prioritāšu 
korporatīvo komunikāciju, ciktāl šīs 
prioritātes saistītas ar 3. pantā minētajiem 
mērķiem.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 278
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija īsteno informācijas un 
saziņas pasākumus saistībā ar PSAM, 

2. Komisija īsteno informācijas un 
saziņas pasākumus saistībā ar PSAM, 
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finansētajiem projektiem un to rezultātiem. 
PSAM piešķirtie finanšu resursi veicina arī 
ES politisko prioritāšu korporatīvo 
komunikāciju, ciktāl šīs prioritātes saistītas 
ar 3. pantā minētajiem mērķiem.

finansētajiem projektiem un to rezultātiem. 
PSAM piešķirtie finanšu resursi veicina arī 
ES politisko prioritāšu korporatīvo 
komunikāciju, ciktāl šīs prioritātes saistītas 
ar 3. pantā minētajiem mērķiem. Komisija 
regulāri atjaunina un publicē to projektu 
sarakstu, kuri ir izraudzīti vai noraidīti 
saskaņā ar PSAM, sniedzot aprakstu par 
konkrētajiem pieņemšanas vai 
noraidīšanas kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija pēc atzinumu 
iesniegšanas publisko visus tos atzinumus, 
kas sniegti par projektiem, kuri izraudzīti 
vai finansēti saskaņā ar PSAM, ievērojot 
EIB Statūtu 19. pantā paredzēto 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nepieciešams, apropriācijas var iekļaut 
budžetā pēc 2027. gada, lai segtu saskaņā 
ar 6. panta 2. punktu paredzēto ES 
atbalsta dotāciju periodiskos maksājumus, 
tā ļaujot pārvaldīt darbības, kas nav 
pabeigtas līdz 2027. gada 31. decembrim.

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 281
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
I pielikums – A punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments (EISI): Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. 
decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, groza Regulu 
(ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 
(OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.), kas 
grozīta ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulu 
(ES) Nr. 2015/1017 par Eiropas 
Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas 
Investīciju konsultāciju centru un Eiropas 
Investīciju projektu portālu, ar ko groza 
Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 
1316/2013 — Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 1. 
lpp.).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 282
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
I pielikums – C punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas infrastruktūras 
savienošanas parāda instruments (EISI 
PI): Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 
1316/2013, ar ko izveido Eiropas 

svītrots
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infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 
913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 
680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 
(OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 283
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
II pielikums – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.1. Transports 6.1. Transporta infrastruktūra

Or. en

Grozījums Nr. 284
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
II pielikums – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3. Sabiedriskie pakalpojumi (ūdens, 
notekūdeņi, centralizēta siltumapgāde, 
enerģētika, atkritumu apsaimniekošana)

6.3. Sabiedriskie pakalpojumi (ūdens, 
notekūdeņi, centralizēta siltumapgāde, 
enerģētika, atkritumu apsaimniekošana, 
vietējais transports)

Or. en

Grozījums Nr. 285
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 6. punkts – 6.4. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.4. Tiešs pārkārtošanās atbalsts 
(atjaunojamo energoresursu enerģija, 
energoefektivitāte)

6.4. Tiešs klimatiskās pārkārtošanās 
atbalsts, dekarbonizācija (atjaunojamo 
energoresursu enerģija, energoefektivitāte) 
un citi mērķi vides jomā

Or. en

Grozījums Nr. 286
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 6. punkts – 6.4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.4.a Būtisks ieguldījums ilgtspējības 
mērķu sasniegšanā, kā noteikts Regulā 
(ES) 2020/852 par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai 
[Taksonomijas regula]

Or. en

Grozījums Nr. 287
Henrike Hahn, Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 6. punkts – 6.6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.6.a Mājokļu kvalitāte (tostarp 
energoefektivitāte)

Or. en

Pamatojums

Mājokļu kvalitāte ir reāla problēma daudzās atbalsttiesīgās lauku nozarēs, tāpat kā stimulu 
trūkums ieguldījumiem energoefektivitātē.
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Grozījums Nr. 288
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
II pielikums – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Izveidoto darbvietu neto skaits

Or. en

Grozījums Nr. 289
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Samazinātās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas

7. Samazinātās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, ja tas ir vajadzīgs aprēķiniem

Or. en

Grozījums Nr. 290
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Samazinātās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas

7. Samazinātās piesārņojošās un 
siltumnīcefekta gāzu emisijas

Or. en

Grozījums Nr. 291
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Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Nodarbinātības un bezdarba 
līmenis

Or. en

Grozījums Nr. 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Saglabāto darbvietu skaits

Or. en

Grozījums Nr. 293
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Jaunradīto darbvietu skaits

Or. en

Grozījums Nr. 294
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



PE657.150v01-00 152/152 AM\1212239LV.docx

LV

7.b Depopulācijas līmenis

Or. en

Grozījums Nr. 295
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c Iedzīvotāju skaits 
reģionos/teritorijās, kas gūst labumu no 
projektiem, kuri īstenoti PSAM ietvaros

Or. en

Grozījums Nr. 296
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c Ietekme uz atbalstītās teritorijas 
IKP

Or. en


