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Grozījums Nr. 570
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveido Atveseļošanas un 
noturības mehānismu ("Mehānisms") kā 
pagaidu instrumentu, kas paredzēts 
Covid-19 pandēmijas negatīvās ietekmes 
un seku risināšanai Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 571
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveido pagaidu 
Atveseļošanas un noturības mehānismu 
("Mehānisms").

Or. en

Grozījums Nr. 572
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. "finanšu iemaksa" ir 
neatmaksājams finansiāls atbalsts, kas 
Mehānisma ietvaros pieejams iedalīšanai 
vai ir iedalīts dalībvalstīm; "aizdevums" ir 
vienreizēja kredītlīnija, kas Mehānisma 
ietvaros pieejama iedalīšanai vai ir 
iedalīta dalībvalstīm; un

Or. en
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Grozījums Nr. 573
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgads” (turpmāk 
“Eiropas pusgads”) ir process, kas 
izklāstīts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1466/97 (1997. gada 7. jūlijs)20 2.-
a pantā.

svītrots

__________________
20 Padomes Regula (EK) Nr. 1466/97 
(1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas 
stiprināšanu (OV L 209, 2.8.1997., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 574
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgads” (turpmāk “Eiropas 
pusgads”) ir process, kas izklāstīts 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/97 
(1997. gada 7. jūlijs)20 2.-a pantā.

3. "Eiropas ilgtspējīgas attīstības 
politikas koordinēšanas pusgads" (turpmāk 
"Eiropas pusgads") ir process, kas izklāstīts 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/97 
(1997. gada 7. jūlijs)20 2.-a pantā, un 
satvars, kurš veicina Eiropas zaļā kursa, 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra un 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu 
un kurš pielāgots politikas vajadzībām, lai 
reaģētu uz pašreizējo krīzi un nākotnes 
problēmām, kā cita starpā izklāstīts 
Komisijas paziņojumā par 2020. gada 
ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju20a un 
Eiropas pusgada 2020. gada pavasara un 
vasaras paketē.
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__________________ __________________
20 Padomes Regula (EK) Nr. 1466/97 
(1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu 
(OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.).

20 Padomes Regula (EK) Nr. 1466/97 
(1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu 
(OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.).
20a Komisijas 2019. gada 17. decembra 
paziņojums COM(2019)0650 final.

Or. en

Grozījums Nr. 575
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a "Eiropas pievienotā vērtība" šajā 
regulā ir no Savienības iejaukšanās 
izrietošā vērtība, kas papildina vērtību (tā 
var izrietēt no dažādiem faktoriem, 
piemēram, koordinācijas ieguvumiem, 
juridiskās noteiktības, uzlabotas 
efektivitātes vai papildināmības), kuru 
dalībvalstis būtu radījušas bez Savienības 
iejaukšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 576
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a "nacionālais atveseļošanas un 
noturības plāns" (turpmāk "nacionālais 
plāns") ir četru gadu plāns, kas ietver 
atsevišķus reformas un investīciju 
pasākumus un kas katrai dalībvalstij ir 
jāsagatavo un jāiesniedz, lai dalībvalstīm 
tiktu piešķirts finansiālais atbalsts no 



PE657.420v01-00 6/269 AM\1213689LV.docx

LV

Mehānisma;
Or. en

Grozījums Nr. 577
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a "nacionālais atveseļošanas un 
noturības plāns" ir četru gadu plāns, kas 
ietver atsevišķus reformas un investīciju 
pasākumus un kas katrai dalībvalstij ir 
jāsagatavo un jāiesniedz, lai dalībvalstīm 
tiktu piešķirts finansiālais atbalsts no 
Mehānisma;

Or. en

Grozījums Nr. 578
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a "stratēģiskā autonomija" ir 
definēta saistībā ar darbībām, kuras ir 
atbalsttiesīgas Eiropas stratēģisko 
investīciju politikas loga ietvaros saskaņā 
ar 7. panta 5. punktu Regulā ../.. [jaunā 
InvestEU regula];

Or. en

Grozījums Nr. 579
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a "starpposma mērķrādītājs" ir 
objektīvi izmērāms un pārbaudāms 
politikas mērķis, ko dalībvalstis juridiski 
saistošā veidā apņemas pilnībā īstenot; 
starpposma mērķrādītāja sasniegšana ir 
daļas izmaksāšanas priekšnoteikums;

Or. en

Grozījums Nr. 580
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a "ekonomiskā un sociāla noturība" 
ir spēja risināt ekonomikas satricinājumu 
un taisnīgā un iekļaujošā veidā īstenot 
ilgtermiņa strukturālas izmaiņas, lai 
stiprinātu dzīves kvalitāti un labklājību 
ikvienam;

Or. en

Grozījums Nr. 581
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b "atbilstība principam "nenodarīt 
būtisku kaitējumu"" nozīmē neatbalstīt 
un neveikt tādas saimnieciskās darbības, 
kas nodara būtisku kaitējumu vides 
mērķiem saskaņā ar Regulas 
(ES) 2020/852 [Taksonomijas regula] 
17. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 583
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c "minimuma aizsargpasākumi" ir 
procedūras, kas noteiktas Regulas 
(ES) 2020/852 [Taksonomijas regulas] 
18. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 584
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d "Savienības klimata un vides 
mērķi" ir Savienības klimata mērķi un 
mērķrādītāji, kas noteikti Regulā (ES) 
…/… [Eiropas Klimata akts], un 
Savienības vides mērķi un mērķrādītāji, 
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kuri noteikti jaunākajā pieejamajā vides 
rīcības programmā;

Or. en

Grozījums Nr. 585
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e "noturība" ir spēja ilgtspējīgā 
veidā pārvarēt sociālus, ekonomikas un 
ekoloģiskus satricinājumus un pastāvīgas 
strukturālas pārmaiņas, lai sociāli 
iekļaujošā veidā un bez apdraudējuma 
nākamo paaudžu mantojumam saglabātu 
sabiedrības labklājību;

Or. en

Grozījums Nr. 586
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veselību, konkurētspēju, noturību, 
produktivitāti, izglītību un prasmēm, 
pētniecību un inovāciju, pārdomātu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijām, kā arī 
finanšu sistēmu stabilitāti. Dalībvalstu 
sagatavotajos atveseļošanas un noturības 
plānos uzmanība it sevišķi tiek 
koncentrēta uz šādām politikas jomām:
a) strukturālas reformas un projekti, 
kas uzlabo dalībvalsts ilgtermiņa 



PE657.420v01-00 10/269 AM\1213689LV.docx

LV

ekonomikas konkurētspēju un noturību, 
ietverot modernas medicīniskās 
infrastruktūras izstrādi, piegādes ķēžu 
daudzveidošanu, uzņēmējdarbības un 
pakalpojumu nepārtrauktības 
risinājumus, it sevišķi atbalstu maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, krīzes novēršanas 
un gatavības pasākumus, pārvaldes 
reformas, lai samazinātu administratīvos 
slogus, kvalifikācijas celšanas un 
pārkvalifikācijas iniciatīvas;
b) pasākumi, kas atbalsta 
pārkārtošanos uz digitālo ekonomiku, 
ietverot digitālās infrastruktūras un 5G 
infrastruktūras izstrādi, sabiedrības un 
pārvaldes digitalizāciju, piekļuvi 
digitālajam darbam, digitālo prasmju un 
pētījumu veicināšanu, datu glabāšanas un 
datu apmaiņas spējas, pētījumus par 
autonomo braukšanu un mākslīgo 
intelektu un to izstrādi;
c) pasākumi, kas atbalsta 
ekonomikas ilgtermiņa dekarbonizāciju 
un pārkārtošanos uz aprites ekonomiku, 
ietverot modernas un ilgtspējīgas 
transporta infrastruktūras izstrādi, it 
sevišķi ilgtspējīgas pārrobežu 
infrastruktūras izvēršanu e-mobilitātei un 
ūdeņradim, alternatīvu degvielu 
attīstīšanu visiem transporta veidiem un 
infrastruktūras izstrādi ilgtspējīgai 
enerģijas uzglabāšanai un sadalei; 
moderni apkures un dzesēšanas 
risinājumi, decentralizēti energotīkli un 
gāzes un ūdeņraža tīkli, energoefektīvas 
ēkas, oglekļneitrālu rūpniecisko procesu 
attīstīšana.
Dalībvalstīm ir 50 % no visiem 
izdevumiem atveseļošanas un noturības 
plānu ietvaros jāizmanto pasākumiem, 
kas saistīti ar šā panta a)–c) punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 587
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar:

a) augšupēju ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo konverģenci un kohēziju;
b) Covid-19 krīzes sociālās un 
ekonomiskās ietekmes mazināšanu;
c) zaļo pārkārtošanos uz 
oglekļneitrālu ekonomiku līdz, vēlākais, 
2050. gadam saskaņā ar Eiropas zaļo 
kursu, Parīzes nolīgumu un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem, vienlaikus aizsargājot 
darba ņēmējus, kurus varētu skart 
pārkārtošanās;
d) digitālo pārkārtošanos, vienlaikus 
aizsargājot darba ņēmējus, kurus varētu 
skart pārkārtošanās;
e) sociālo rīcībpolitiku, sociālo 
tiesību un sociālās aizsardzības 
veicināšanu saskaņā ar Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, ietverot publisko veselības 
aprūpes sistēmu, sociālās infrastruktūras 
un sociālo pakalpojumu stiprināšanu, it 
sevišķi jauniešiem, bērniem un 
neaizsargātām grupām, iestāžu un 
administratīvās noturības un reaģēšanas 
uz krīzi uzlabošanu, ilgtspējīgu mājokļu 
ikvienam veicināšanu, enerģētiskās 
nabadzības risināšanu, darbvietu 
saglabāšanu, kvalitatīvu darbvietu 
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radīšanu un nodarbinātu personu 
nabadzības risināšanu;
f) dzimumu līdztiesības, vienlīdzīgu 
iespēju un iekļaušanas veicināšanu;
g) izglītību un prasmēm, ietverot 
apmācību, pārkvalifikāciju un 
kvalifikācijas celšanu;
h) pētniecību un inovāciju;
i) konkurētspēju, noturību un 
produktivitāti;
j) ilgtspējīgu investīciju veicināšanu 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2020/852 [ES 
taksonomija];
k) taisnīgas, iekļaujošas un 
ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 588
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar šādas Eiropas prioritārās 
rīcībpolitikas, kas ir jāievēro nacionālajos 
atveseļošanas un noturības plānos:

1) zaļā pārkārtošanās uz Savienības 
klimata un vides mērķiem;
2) atvērta digitālā pārkārtošanās, 
ietverot mūsu sabiedrību digitālās 
kvalifikācijas celšanu;
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3) sociālās, ekonomiskās un iestāžu 
noturības un sagatavotība krīzei 
uzlabošana.
Šīs regulas IIIa pielikumā ir sniegti 
nesaistoši norādījumi par reformas un 
investīciju pasākumiem, kas ietilpst šajās 
trīs Eiropas prioritārajās rīcībpolitikās. 
Turklāt Mehānisma piemērošanas joma 
var skart valstu politikas prioritātes 
jomās, kas ir saistītas ar ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, veselību, 
produktivitāti, izglītību un prasmēm, 
pētniecību un inovāciju, pārdomātu, 
ilgtspējīgu, dzimumu ziņā līdzsvarotu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijām, kā arī 
finanšu sistēmu stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 589
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
paredz integrētu pieeju Savienības 
efektīvai un vienotai atveseļošanai un skar 
šādas Eiropas prioritārās rīcībpolitikas:

– zaļo pārkārtošanos zaļā kursa, 
Savienības 2030. klimata mērķu un ES 
klimatneitralitātes līdz 2050. gadam 
mērķa kontekstā, vienlaikus ievērojot 
principu "nenodarīt būtisku kaitējumu";
– digitālo pārkārtošanos Digitālās 
programmas kontekstā;
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– ekonomisko kohēziju, produktivitāti un 
konkurētspēju industriālās stratēģijas un 
MVU stratēģijas kontekstā;
– sociālo kohēziju Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra kontekstā;
– iestāžu noturību, cenšoties uzlabot spēju 
reaģēt uz krīzi;
– Atveseļošanas instrumenta (Next 
Generation) rīcībpolitikas Prasmju 
programmas Eiropai, Garantijas 
jauniešiem un Garantijas bērniem 
kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 590
José Gusmão

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar šādas svarīgas rīcībpolitikas:

– ekonomisko konverģenci un sociālo 
kohēziju ES saskaņā ar ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru;
– zaļo pārkārtošanos saskaņā ar Eiropas 
zaļā kursa un Parīzes nolīguma mērķiem; 
vienlaikus aizsargājot darba ņēmējus, 
kurus varētu skart šāda produktivitātes 
pārkārtošana;
– digitālo pārkārtošanos, ņemot vērā 
Digitālo programmu;
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– ekonomisko noturību, lai veicinātu 
pētniecību un inovāciju, kvalitatīvu 
nodarbinātību un ilgtspējīgas investīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 591
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar septiņas galvenās rīcībpolitikas 
jomas:

Or. fr

Grozījums Nr. 592
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veselību, konkurētspēju, noturību, 
produktivitāti, kultūru, izglītību un 
prasmēm, pētniecību un inovāciju, 
pārdomātu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, sociālo aizsardzību, kvalitatīvu 
nodarbinātību un investīcijām, dzimumu 
līdztiesību un personu ar invaliditāti 
iekļaušanu, kā arī finanšu sistēmu 
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stabilitāti, sociālo dialogu un 
demokrātisku sistēmu stiprināšanu, 
ietverot efektīvas un neatkarīgas tiesu 
sistēmas, kā arī plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu un brīvību.

Or. en

Grozījums Nr. 593
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veselību, konkurētspēju, noturību, 
produktivitāti, kultūru, izglītību un 
prasmēm, pētniecību un inovāciju, 
pārdomātu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, sociālo aizsardzību, kvalitatīvu 
nodarbinātību un investīcijām, dzimumu 
līdztiesību un personu ar invaliditāti 
iekļaušanu, kā arī finanšu sistēmu 
stabilitāti, sociālo dialogu un 
demokrātisku sistēmu stiprināšanu, 
ietverot efektīvas un neatkarīgas tiesu 
sistēmas, kā arī plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu un brīvību.

Or. en

Grozījums Nr. 594
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 

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

ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, ņemot vērā industriālās 
stratēģijas un MVU stratēģijas mērķus un 
nepieciešamību nostiprināt ražošanas 
ķēžu darbību un noturību, veselību, 
konkurētspēju, noturību, produktivitāti, 
izglītību un prasmēm, pētniecību un 
inovāciju, pārdomātu un iekļaujošu 
izaugsmi, nodarbinātību un investīcijām, 
kā arī finanšu sistēmu stabilitāti. 
Piemērošanas joma veicina arī ilgtspējīgu 
ekonomiku, it sevišķi atsaucoties uz 
stratēģiju "no lauka līdz galdam" un 
Biodaudzveidības stratēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 595
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veselību, konkurētspēju, noturību, 
produktivitāti, izglītību un prasmēm, 
pētniecību un inovāciju, pārdomātu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijām, kā arī 
finanšu sistēmu stabilitāti. Tikai 
investīcijas ar ilgstošu pozitīvu ietekmi uz 
dalībvalstu un ES produktivitāti ir 
atbalsttiesīgas uz šā Mehānisma 
finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 596
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 597
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 598
Sirpa Pietikäinen

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 599
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Marc Angel, Paul Tang, Kira 
Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 600
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 601
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 602
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 603
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 604
Aurore Lalucq

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

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar sešas galvenās rīcībpolitikas: zaļo 
pārkārtošanos, ņemot vērā zaļā kursa 
mērķus, Savienības jaunos 2030. gada 
mērķrādītājus un klimatneitralitātes 
panākšanu saskaņā ar Savienības 
mērķiem, kā noteikts [Klimata aktā].

Or. en

Grozījums Nr. 605
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 606
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 607
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 608
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 609
Piernicola Pedicini

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 610
Agnès Evren

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 611
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 612
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veselību, konkurētspēju, noturību, 

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

prasmēm, pētniecību un inovāciju, 
pārdomātu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, nodarbinātību un investīcijām, 
kā arī finanšu sistēmu stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 613
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 614
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ekonomiskā kohēzija, 
produktivitāte un konkurētspēja, ņemot 
vērā Eiropas industriālās stratēģijas un 
MVU stratēģijas mērķus, un 
nepieciešamību nostiprināt ražošanas 
ķēžu darbību un noturību, arī veicinot ES 
mikrouzņēmumu un mazu un vidēju 
uzņēmumu orientēšanos uz eksportu;

Or. en
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Grozījums Nr. 615
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– teritoriālo kohēziju, ņemot vērā 
dažādas reģionu kategorijas, kā noteikts 
regulā, ar ko paredz kopīgus noteikumus 
attiecībā uz [..] [KNR], dodot priekšroku 
mazāk attīstītajiem reģioniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 616
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
3. panta – 1. daļa – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– digitālā pārkārtošana pilnībā 
atspoguļo pieredzi informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā 
pandēmijas laikā, it sevišķi veselības 
aprūpes un skolu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 617
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
3. panta – 1. daļa – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– taisnīga zaļā pārkārtošanās, ņemot 
vērā zaļā kursa mērķus;
(Vārdi "taisnīga zaļā pārkārtošanās" 
aizstāj vārdus "zaļā pārkārtošanās" visā 
tekstā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 618
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
3. panta – 1. daļa – 2. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sociālā un teritoriālā kohēzija, 
ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijas par personu ar invaliditāti 
tiesībām mērķus, sociālo dialogu un 
demokrātisku sistēmu stiprināšanu;
(Vārdi "sociālā un teritoriālā kohēzija" 
aizstāj vārdus "sociālā kohēzija" visā 
tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 619
Aurore Lalucq

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveidotais Atveseļošanas un 
noturības mehānisms neattiecas uz:
1. investīcijām, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, 
transportēšanu, izplatīšanu, uzglabāšanu 
vai sadedzināšanu;
2. atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu 
vai būvniecību;
3. investīcijām ar mērķi panākt to 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu, kuras rodas no Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā 
uzskaitītajām darbībām;
4. iekšdedzes dzinēju 
transportlīdzekļiem;
5. aviācijas kapacitātes 
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paplašināšanu;
6. autoceļu paplašināšanu;
7. sašķidrinātās dabasgāzes un 
dīzeļdegvielas jūras kuģiem, izņemot 
investīcijas, lai modernizētu esošus kuģus 
nolūkā ievērojami uzlabot to 
energoefektivitāti un samazināt SEG 
emisijas;
8. fosilo gāzu (LNG/CNG) 
infrastruktūru transportam.

Or. en

Grozījums Nr. 620
Martin Hojsík

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota līdz 2020. gada 
31. decembrim pieņemt deleģēto aktu, lai 
papildinātu šo regulu, paredzot 
pamatnostādnes par principu "nenodarīt 
būtisku kaitējumu", kā noteikts 2. panta 
17. punktā ES Regulā (ES) 2019/2088 par 
informācijas atklāšanu, kas saistīta ar 
ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē, 
un — ar vidi saistītos jautājumos — 
17. pantā Regulā (ES) 2020/852 par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai (ES taksonomija). Šīm 
pamatnostādnēm Komisija pēc iespējas 
izmanto ES taksonomijā noteiktos 
kritērijus. Nacionālie atveseļošanas un 
noturības plāni atbilst šīm 
pamatnostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atveseļošanas un noturības plāni atbilst 
šādām prasībām: – vismaz 40 % no 
atveseļošanas un noturības plāna summas 
veicina taisnīgu zaļo pārkārtošanos;
– vismaz 20 % no atveseļošanas un 
noturības plāna summas veicina digitālo 
pārveidi;
– vismaz 30 % no atveseļošanas un 
noturības plāna summas veicina sociālo 
un teritoriālo kohēziju;
– vismaz 10 % no atveseļošanas un 
noturības plāna summas veicina 
Atveseļošanas instrumentu (Next 
Generation).

Or. en

Grozījums Nr. 622
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro, pilnībā ņemot vērā 
LESD 152. pantu, un nacionālajos 
atveseļošanas un noturības plānos, ko 
izdod saskaņā ar šo regulu, ņem vērā 
valstu praksi un atalgojuma noteikšanas 
sistēmas. Šajā regulā ņem vērā Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 28. pantu, 
tādējādi tā neskar tiesības apspriest, slēgt 
vai īstenot koplīgumus, vai arī rīkot 
protesta akcijas atbilstīgi valstu tiesību 
aktiem un praksei.

Or. en

Grozījums Nr. 623
Sirpa Pietikäinen

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



AM\1213689LV.docx 31/269 PE657.420v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Instruments ne tieši, ne netieši neatbalsta 
investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu, transportēšanu 
vai sadedzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 624
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota līdz 2020. gada 
31. decembrim pieņemt deleģēto aktu, lai 
papildinātu šo regulu, paredzot 
pamatnostādnes par principu "nenodarīt 
būtisku kaitējumu", kā noteikts 2. panta 
17. punktā Regulā (ES) 2019/2088 par 
informācijas atklāšanu, kas saistīta ar 
ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē, 
un — ar vidi saistītos jautājumos — 
17. pantā Regulā (ES) 2020/852 par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai (ES taksonomija). Komisija 
pēc iespējas izmanto ES taksonomijā 
noteiktos kritērijus. Nacionālie 
atveseļošanas un noturības plāni atbilst 
šīm pamatnostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 625
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Negatīvā piemērošanas joma
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Patēriņa izdevumi un regulāru un kārtēju 
budžeta izdevumu finansēšana nav 
atbalsttiesīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 626
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir uzlabot 
cilvēku dzīves kvalitāti īstermiņā, vidējā 
termiņā un ilgtermiņā, palīdzot risināt 
sešu politikas jomu problēmas, kā minēts 
3. pantā, tādējādi veicinot Savienības 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, proti, uzlabot dalībvalstu sociālo 
un ekonomikas noturību un 
pielāgotiesspēju, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi, balstīt taisnīgu 
zaļo un digitālo pārkārtošanos, atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt kvalitatīvas 
nodarbinātības radīšanu laikā pēc Covid-19 
krīzes, sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi un 
taisnīgi un iekļaujoši stiprināt sociālās 
infrastruktūras. Sevišķa uzmanība būtu 
jāpievērš mijiedarbībai un savstarpējai 
saistībai starp 3. pantā apzinātajām 
6 politikas jomām un to, kā nodrošināt 
holistisku un saskaņotu pieeju, lai 
kopumā vairotu labklājību.

Or. en

Grozījums Nr. 627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, koncentrēties uz 
Eiropas prioritārajām politikas jomām un 
tādējādi censties uzlabot dalībvalstu 
noturību, pielāgotiesspēju un sagatavotību 
krīzei, mīkstināt krīzes sociālo, ar 
dzimumiem saistīto un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo pārkārtošanos uz 
Savienības klimata un vides mērķiem, 
ietverot Savienības un valstu klimata 
mērķrādītāju 2030. gadam, un atvērtu 
digitālo pāreju, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību ilgtspējīgas 
izaugsmes potenciālu, veicināt 
nodarbinātības radīšanu laikā pēc Covid-19 
krīzes, nodrošināt pārkārtošanos uz 
aprūpes ekonomiku, aizsargāt publisko 
investīciju līmeni un sekmēt ilgtspējīgu, 
dzimumu ziņā līdzsvarotu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 628
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un vidisko 
pārkārtošanu, proti, uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, un 
tādējādi atjaunot Savienības 
tautsaimniecību izaugsmes potenciālu, 
veicināt nodarbinātības radīšanu laikā pēc 
Covid-19 krīzes un sekmēt ilgtspējīgu 
izaugsmi, kā arī sekmēt augsta līmeņa 
vides aizsardzību un ES klimata mērķus, 
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kā noteikts regulā, ar ko izveido satvaru 
klimatneitralitātes panākšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata 
akts).

Or. en

Grozījums Nr. 629
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju un 
sekmēt Savienības stratēģisko 
autonomiju, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi, it sevišķi īstenojot 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru, un balstīt 
zaļo un digitālo pārkārtošanos, it sevišķi 
sasniedzot Savienības atjauninātos 
2030. gada klimata mērķrādītājus un 
klimatneitralitātes mērķi līdz 
2050. gadam, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 630
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
3. pantā minētās politikas jomas, proti, 
sekmēt Savienības augšupēju ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo konverģenci un 
kohēziju, apkarot nevienlīdzību un sociālo 
atstumtību, proti, uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
Covid-19 krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, vienlaikus aizsargājot 
darba ņēmējus, kas varētu saskarties ar 
negatīvu ietekmi pārkārtošanās dēļ, un 
atjaunot Savienības ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt taisnīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 631
Martin Hojsík

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju un 
sekmēt Savienības stratēģisko 
autonomiju, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un balstīt 
pārkārtošanos uz Eiropas zaļā kursa vides 
un klimata mērķu sasniegšanu, ietverot 
ES klimatneitralitātes mērķi līdz 
2050. gadam, un digitālo pārkārtošanos, un 
tādējādi atjaunot Savienības 
tautsaimniecību izaugsmes potenciālu, 
veicināt nodarbinātības radīšanu laikā pēc 
Covid-19 krīzes un sekmēt ilgtspējīgu 
izaugsmi.

Or. en
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Grozījums Nr. 632
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo, ekonomisko un 
demogrāfisko ietekmi un balstīt ilgtspējīgu 
zaļo, digitālo un demogrāfisko 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu un sekmēt to konverģenci, 
veicināt nodarbinātības radīšanu laikā pēc 
Covid-19 krīzes un sekmēt ilgtspējīgu 
sociālekonomisko ilgtermiņa izaugsmi, 
balstoties uz ekoloģiskās efektivitātes 
uzlabojumiem, veselības aprūpes 
noturības pasākumiem, klimatrīcību un 
sociālās iekļaušanas rīcībpolitikām.

Or. en

Grozījums Nr. 633
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir atbalstīt 
atveseļošanos un veicināt Savienības 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, proti, uzlabot dalībvalstu 
noturību, kritisko infrastruktūru un 
pielāgotiesspēju, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un balstīt zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu un ilgtermiņa konkurētspēju, 
veicināt nodarbinātības radīšanu laikā pēc 
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sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi. Covid-19 krīzes un sekmēt viedu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, kā arī 
savienotību, finansiālā atbalsta pievienoto 
vērtību paturot Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 634
Linea Søgaard-Lidell

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, it sevišķi sasniedzot 
Savienības atjauninātos 2030. gada 
klimata mērķrādītājus un 
klimatneitralitātes mērķi līdz 
2050. gadam, kā arī atbalstot Savienības 
ekonomikas dzinējspēkus, tostarp 
jaunuzņēmumus un MVU, un tādējādi 
atjaunot Savienības tautsaimniecību 
izaugsmes potenciālu, veicināt 
nodarbinātības radīšanu laikā pēc Covid-19 
krīzes un sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 635
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 

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

dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un tādējādi atjaunot dalībvalstu 
tautsaimniecību izaugsmes potenciālu, 
veicināt nodarbinātības radīšanu laikā pēc 
Covid-19 krīzes un atbalstīt piegādes ķēžu 
internacionalizāciju, noturību un 
daudzveidošanu un paplašināt ražošanu 
un nodarbinātību, it sevišķi visvairāk 
skartajās nozarēs, piemēram, tūrismā un 
pārtikas piegādes ķēdē.

Or. en

Grozījums Nr. 636
Linea Søgaard-Lidell

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu konkurētspēju, noturību un 
pielāgotiesspēju, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un balstīt zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi. Ekonomikas 
konkurētspējas uzlabošana un 
protekcionisma izskaušana ir iekļaujošas 
un ilgtspējīgas ekonomikas atveseļošanas 
pamatā.

Or. en

Grozījums Nr. 637
Johan Van Overtveldt

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

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir laikā pēc 
Covid-19 krīzes veicināt Savienības 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, proti, uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, risinot 
strukturālas dabas problēmas, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, un 
tādējādi sekmēt augšupēju ekonomisko un 
sociālo konverģenci, atjaunot Savienības 
tautsaimniecību izaugsmes potenciālu, 
veicināt nodarbinātības radīšanu, kā arī 
stabilu vidēja termiņa budžeta pozīciju 
sasniegšanu, un sekmēt ilgtspējīgu 
izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 638
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 639
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 640
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, balstīt reformas, kas 
vajadzīgas to dalībvalstu piekļuvei 
eurozonai, kuras vēl nav apņēmušās tai 
pievienoties, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
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sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.
Or. en

Grozījums Nr. 641
Agnès Evren

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 642
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot tādu 
Savienības tautsaimniecību darbību 
paātrinātu attīstību, kuras atbilst Parīzes 
nolīgumam klimata jomā, un tādu 
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sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi. darbību samazināšanu, kas tam neatbilst, 
veicināt nodarbinātības radīšanu laikā pēc 
Covid-19 krīzes un sekmēt ilgtspējīgu 
izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 643
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 644
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes, 
vienlaikus sevišķu uzsvaru liekot uz 
dzimumu līdztiesības veicināšanu darba 
tirgū, un sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 645
Piernicola Pedicini

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 646
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 

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

Covid-19 krīzes un sekmēt ilgtspējīgu 
izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 647
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 648
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi, kā arī uzlabot 
demogrāfisko situāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 649
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Marc 
Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina 
Picierno

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 650
José Gusmão

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 

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

ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 651
Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 652
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

tādējādi atjaunot Savienības 
tautsaimniecību izaugsmes potenciālu, 
veicināt nodarbinātības radīšanu laikā pēc 
Covid-19 krīzes un sekmēt ilgtspējīgu 
izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 653
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 654
Marc Angel

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

izaugsmi, un veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes.

Or. en

Grozījums Nr. 655
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) pasākumi, kas stiprina izglītības 
infrastruktūru agrīnā vecumā no 0 līdz 
12 gadiem, lai skolas grupas pielāgotu 
Covid-19 veselības prasībām un ievērotu 
PVO ieteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 656
Siegfried Mureşan, Mircea-Gheorghe Hava, Cristian-Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Mehānisms palīdz sasniegt ES 
politikas mērķus un stiprināt vienoto 
tirgu, īstenojot tādus pasākumus kā:
– pasākumi, kas praksē īsteno Parīzes 
nolīguma mērķus un zaļo kursu un palīdz 
sasniegt ES mērķrādītājus, sekmējot 
ekonomikas pakāpenisku 
dekarbonizāciju, tostarp sniedzot 
finansējumu energoinfrastruktūrai, it 
sevišķi viediem elektrotīkliem un pārejas 
gāzes tīkliem (piemēram, dabasgāze 
un/vai ūdeņradis), energoefektivitātes 
pasākumi, tostarp pasākumi, lai izstrādātu 
viedas centralizētās siltumapgādes 
sistēmas;
– pasākumi, kas sekmē digitālo 
infrastruktūru, valstu sistēmu un 
darbvietu digitalizāciju, nodrošina 
pieejamākas digitālā darba iespējas un 
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veicina digitālās prasmes;
– pasākumi, kas atbalsta ekonomikas 
atveseļošanu un stabilitāti, tostarp 
maksātspējas pasākumi, kā arī kas 
atbalsta stimulus pielāgoties rūpniecības 
politikai, ekosistēmas un piegādes ķēžu 
dažādošanu, MVU, pētījumus un 
inovācijas, uzņēmējdarbību, transporta 
infrastruktūras, piemēram, TEN-T tīklu 
attīstību, pilsētu mobilitāti un viedus 
pilsētvides risinājumus, piemēram, 
elektromobilitātes uzlādes infrastruktūru, 
ilgtspējīgu tūrismu, tostarp attīstot 
tūrisma infrastruktūru, investīcijas 
ilgtspējīgā lauksaimniecībā, piemēram, 
lauksaimniecības infrastruktūras vai 
pārtikas ražošanas iekārtu attīstībā, kā arī 
pasākumi, kuri veicina lauku attīstību, un 
pasākumi, ar kuriem tiek mīkstināta 
krīzes ietekme uz vienotās valūtas 
ieviešanas procesu, ko īsteno dalībvalstis, 
kuras nav eurozonā;
– pasākumi, kas stiprina sociālā 
nodrošinājuma un sociālās drošības 
sistēmas, mūžizglītību un apmācību, 
iekļaujoša darba tirgus politika, tostarp 
sociālais dialogs, kvalitatīvu darbvietu 
radīšana, cīņa pret nabadzību, ienākumu 
nevienlīdzību un dzimumu līdztiesības 
trūkumu, pasākumi, kuri veicina sociālo 
iekļaušanu, risina enerģētisko nabadzību 
un nodrošina vienlīdzīgas iespējas, kā arī 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, tostarp integrētas teritoriālās 
investīcijas;
– pasākumi, kas stiprina veselības un 
aprūpes sistēmu noturību, pieejamību un 
veiktspēju, tostarp attīstot veselības 
aprūpes infrastruktūru, palielinot 
publiskā sektora pārvaldes un valsts 
sistēmu efektivitāti, cita starpā līdz 
minimumam samazinot arī administratīvo 
slogu, un kas palielina tiesu sistēmas un 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
uzraudzības efektivitāti;
– pasākumi, kas veicina izglītību un 
prasmes, tostarp attīstot izglītības 
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infrastruktūru, prasmju nozīmi, paaudžu 
kontekstā mērķtiecīgi izvēloties prioritātes 
attiecībā uz aktīvā darbaspēka 
kvalifikācijas celšanu, jaunu prasmju 
iegūšanu un pārkvalificēšanos, un kas 
ļauj raitāk īstenot bezdarbnieku 
integrācijas programmu, investīciju 
politiku, kura bērniem un jauniešiem 
nodrošina pieejamību un iespējas 
izglītības, veselības, uztura, 
nodarbinātības un mājokļu jomā, kā arī 
politiku, ar ko tiek novērsta plaisa starp 
paaudzēm.

Or. en

Grozījums Nr. 657
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Mehānisms palīdz sasniegt 
Savienības politikas mērķus un ANO 
IAM, īstenot Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru un Parīzes nolīgumu un stiprināt 
vienoto tirgu, īstenojot pasākumus, lai:
– praksē sasniegtu Parīzes nolīguma 
mērķus un īstenotu Eiropas zaļo kursu, 
veicinot ekonomikas dekarbonizāciju;
– atbalstītu ekonomikas atveseļošanu un 
rūpniecības politiku, veicinātu piegādes 
ķēžu dažādošanu un veicinātu īsus 
ražošanas/izplatīšanas kanālus, MVU, 
pētījumus un inovācijas, kā arī 
ilgtspējīgas infrastruktūras attīstību;
– stiprinātu sociālā nodrošinājuma un 
sociālās drošības sistēmas, mūžizglītību 
un apmācību, darba tirgus politiku, kas 
balstās uz stingrām darba tiesībām, lai 
apkarotu nestabilu nodarbinātību tostarp 
sociālais dialogs, kvalitatīvu darbvietu 
radīšana, cīņa pret nabadzību, ienākumu 
nevienlīdzību un dzimumu līdztiesības 
trūkumu, kā arī veicinātu sociālo 
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iekļaušanu, vēršoties pret enerģētisko 
nabadzību un nodrošinot vienlīdzīgas 
iespējas;
– stiprinātu veselības un aprūpes sistēmu 
noturību, pieejamību un veiktspēju;
– veicinātu izglītību un prasmes, aktīva 
darbaspēka kvalifikācijas celšanas, jaunu 
prasmju iegūšanu un pārkvalificēšanās 
nozīmi, investīciju politiku, kura bērniem 
un jauniešiem nodrošina pieejamību un 
iespējas izglītības, veselības, uztura, 
nodarbinātības un mājokļu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 658
Andrey Novakov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Mehānisms palīdz sasniegt ES 
rīcībpolitiku mērķus, īstenojot tādus 
pasākumus kā:
– pasākumi, kas stiprina veselības un 
aprūpes sistēmu noturību, pieejamību un 
veiktspēju, palielinot publiskā sektora 
pārvaldes un valsts sistēmu efektivitāti, 
cita starpā līdz minimumam samazinot arī 
administratīvo slogu, un kas palielina 
tiesu sistēmas un nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas uzraudzība 
efektivitāti, kā arī kas stiprina migrācijas 
un robežu pārvaldības sistēmas;
– pasākumi, kas atbalsta ekonomikas 
atveseļošanu un stabilitāti, nodrošina 
stimulus pielāgoties rūpniecības 
rīcībpolitikām, ekosistēmas un piegādes 
ķēžu dažādošanu, kas atbalsta MVU, 
pētniecību un inovāciju, uzņēmējdarbību, 
tūrismu, ilgtspējīgas infrastruktūras 
attīstību, kā arī lauksaimniecības 
infrastruktūras attīstību, un pasākumi, ar 
kuriem tiek mīkstināta krīzes ietekme uz 
vienotās valūtas ieviešanas procesu, ko 



PE657.420v01-00 52/269 AM\1213689LV.docx

LV

īsteno dalībvalstis, kuras nav eurozonā.
Or. en

Grozījums Nr. 659
Martin Hojsík

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Mehānisms palīdz sasniegt mērķus 
Savienības politikas jomās un ANO IAM, 
īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru un 
Parīzes nolīgumu un stiprināt vienoto 
tirgu, īstenojot tādus pasākumus kā:
– pasākumi, ar ko praksē īsteno Parīzes 
nolīguma mērķus, Parīzes nolīgumu un 
zaļo kursu un kas palīdz sasniegt 
Savienības jaunos 2030. gada 
mērķrādītājus, veicinot ekonomikas 
pakāpenisku dekarbonizāciju un 
klimatneitralitātes sasniegšanu saskaņā 
ar Savienības mērķi, kurš noteikts 
Regulā XXXX/XX (Eiropas Klimata akts).

Or. en

Grozījums Nr. 660
Aurore Lalucq

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Mehānisms palīdz sasniegt mērķus 
Savienības politikas jomās un ANO IAM, 
īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru un 
Parīzes nolīgumu un stiprināt vienoto 
tirgu, īstenojot tādus pasākumus kā:
– pasākumi, ar ko praksē īsteno Parīzes 
nolīguma mērķus, Parīzes nolīgumu un 
zaļo kursu un kas palīdz sasniegt 
Savienības jaunos 2030. gada 
mērķrādītājus, veicinot ekonomikas 
pakāpenisku dekarbonizāciju un 
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klimatneitralitātes sasniegšanu saskaņā 
ar Savienības mērķi, kurš noteikts 
[Klimata aktā].

Or. en

Grozījums Nr. 661
Luděk Niedermayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Mehānisms palīdz sasniegt 
Savienības rīcībpolitiku mērķus, īstenojot 
pasākumus, kas ievērojami paātrinātu 
IKT prasmju paplašināšanu, it sevišķi 
sākumskolā un pamatizglītības otrajā 
posmā, kā arī pasākumus, kuri veicina 
tehnoloģiju izmantošanu e-mācībām, 
attālinātām mācībām un uz projektiem 
balstītām mācībām, it sevišķi sākumskolā 
un pamatizglītības otrajā posmā, un kuri 
būtu pieejami izglītojamiem visā ES.

Or. en

Grozījums Nr. 662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Mehānisms palīdz sasniegt 
Eiropas Savienības rīcībpolitiku mērķus 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, īstenot 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru un Parīzes 
nolīgumu, kā arī veicināt saikni starp 
Eiropas tautsaimniecībām, sabiedrībām 
un iestādēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 663
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šīs regulas IV pielikumā ir sniegti 
nesaistoši norādījumi par reformas un 
investīciju pasākumiem, kas ietilpst 
3. pantā minētajās Eiropas rīcībpolitikās.

Or. en

Grozījums Nr. 664
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Savukārt Atveseļošanas un 
noturības mehānisma konkrētais mērķis, 
kas nepieciešams vispārīgā mērķa 
sasniegšanai, ir sniegt dalībvalstīm 
finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt 
savos atveseļošanas, noturības un pārejas 
plānos izvirzītos reformu un investīciju 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
balstās uz zinātniskām liecībām un kam 
noteikts termiņš, pamatojoties uz 
saskaņotajiem rādītājiem un dabas 
kapitāla uzskaites metodiku. Šo konkrēto 
mērķi tiecas sasniegt ciešā sadarbībā ar 
neatkarīgiem zinātniskiem ekspertiem un 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 665
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

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

2. Savukārt Atveseļošanas un 
noturības mehānisma konkrētais mērķis, 
kas nepieciešams vispārīgā mērķa 
sasniegšanai, ir sniegt dalībvalstīm 
finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt 
savos atveseļošanas un noturības plānos 
izvirzītos reformu un investīciju pasākumu 
starpposma un galīgos mērķrādītājus 
saskaņā ar kopējām Eiropas 
rīcībpolitikām, kas noteiktas 3. pantā. Šo 
konkrēto mērķi tiecas sasniegt ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 666
Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 667
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 668
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 669
Linea Søgaard-Lidell

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savukārt Atveseļošanas un 
noturības mehānisma konkrētais mērķis, 
kas nepieciešams vispārīgā mērķa 
sasniegšanai, ir sniegt dalībvalstīm 
finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt 
savos atveseļošanas un noturības plānos 

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

izvirzītos reformu un investīciju 
starpposma un galīgos mērķrādītājus. Šo 
konkrēto mērķi tiecas sasniegt ciešā un 
pārredzamā sadarbībā ar attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 670
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 671
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Mehānisms sniedz finansiālu 
atbalstu projektiem dekarbonizācijas, 
digitalizācijas un MVU atbalsta jomā:
– 40 % no Mehānisma finansētajiem 
pasākumiem palīdz sasniegt Savienības 
dekarbonizācijas mērķus, it sevišķi ar 
investīcijām jaunu tehnoloģiju izstrādē un 
infrastruktūras izvēršanā; tas ietver gāzi 
un ūdeņradi;
– 40 % no Mehānisma finansētajiem 
pasākumiem palīdz sasniegt Savienības 
digitalizācijas mērķus, tostarp veicinot 
pētniecību, infrastruktūru un e-
pakalpojumu attīstību;
– 20 % no visiem pasākumiem tiek veltīti 
MVU atbalstīšanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 672
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atveseļošanas un noturības 
mehānisms atbalsta tikai tādus projektus, 
kas ievēro principu "nenodarīt būtisku 
kaitējumu", kā noteikts Regulā (ES) 
2020/852 par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai.
Ar deleģēto aktu, kas papildina šo regulu, 
Komisija paredz detalizētus noteikumus 
par principa "nenodarīt būtisku 
kaitējumu" piemērošanu Atveseļošanas 
un noturības mehānismam, izmantojot 
kritērijus, kuri minēti Regulā (ES) 
2020/852 par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 673
Martin Hojsík

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai sekmētu un pilnībā ievērotu 
Parīzes nolīguma un Eiropas zaļā kursa 
mērķus, vismaz 37 % no katra 
atveseļošanas un noturības plāna summas 
palīdz integrēt klimatrīcību un 10 % — 
biodaudzveidību; Attiecībā uz visiem 
atveseļošanas un noturības plānu 
līdzekļiem ievēro kritērijus "nenodarīt 
būtisku kaitējumu", kas minēti 
Regulā (ES) 2020/852 [regula par 
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regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai].

Or. en

Pamatojums

EP savā rezolūcijā 2020/2732(RSP) aicināja noteikt saistošus mērķrādītājus 30 % attiecībā 
uz klimatu un 10 % — biodaudzveidību. Attiecīgi EP būtu jāpieprasa klimata izdevumi >37 % 
apmērā (saskaņā ar EK 2020. gada 27. augusta novērtējumu Fiche Nr. 84 par klimata 
politikas integrēšanu), lai sasniegtu 30 % klimata mērķrādītāju, par ko lēmusi EUCO 
attiecībā uz DFS un NGEU, un 10 % attiecībā uz biodaudzveidības izdevumiem ANM. Šī 
pieejama paredz divkāršu uzskaiti, proti, biodaudzveidības mērķa sasniegšanu var sekmēt ar 
klimatu saistīti izdevumi.

Grozījums Nr. 674
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Mehānismu nedrīkst izmantot, lai 
aizstātu valstu regulāros budžeta 
izdevumus, un tas ir jāizmanto, 
nodrošinot, ka attiecībā uz Savienības 
finansējumu ir ievērots papildināmības 
princips. Tomēr investīciju un reformu 
kārtējās izmaksas atveseļošanas un 
noturības plāna izmaksās ņem vērā 
gadījumā, ja tām ir tieši pozitīvi un 
strukturāli ieguvumi un ja negatīvā 
ietekme uz valsts bilanci ir tikai uz laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 675
Aurore Lalucq

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Mehānisms atbalsta valsts budžeta 
kārtējos izdevumus vai nodokļu 
samazinājumu, kas plānots kā pastāvīgs 
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pasākums, tikai gadījumā, ja ir iespējams 
pierādīt, ka šie izdevumi vai nodokļu 
samazinājums veicina 3. pantā noteikto 
mērķi un ka ir īstenoti pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tie nekaitē klimatrīcībai, 
biodaudzveidības rīcībai un vides 
ilgtspējai.

Or. en

Grozījums Nr. 676
Nicolae Ştefănuță

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Mehānisma atbalsts neaizstāj 
valsts izdevumus un atbilst 
papildināmības principam, ja vien 
dalībvalstis nespēj pienācīgi pamatot 
ierobežotu valsts izdevumu pārnešanu, lai 
sasniegtu valsts izdevumu Eiropas vidējo 
rādītāju izglītības un pētniecības nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 677
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atveseļošanas un noturības 
mehānisms nodrošina, ka 50 % no 
Mehānisma atbalsta klimatrīcību saskaņā 
ar Eiropas zaļā kursa un Parīzes 
nolīguma mērķiem. Dalībvalstis nosaka 
izdevumus klimata jomā un izseko tos, 
piemērojot kritērijus, kas noteikti ES 
taksonomijā.

Or. en

Grozījums Nr. 678
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
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Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Projekti nodrošina ES pievienoto 
vērtību, un prioritāte būtu jāpiešķir vai nu 
pārrobežu projektiem, vai tiem projektiem, 
kas plašākas ietekmes rezultātā rada 
Eiropas pievienoto vērtību vairāk nekā 
vienā dalībvalstī vai reģionā.

Or. en

Grozījums Nr. 679
Johan Van Overtveldt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Mehānisms neaizstāj valsts 
kārtējos izdevumus, un dalībvalstis uztur 
vismaz tādu pašu publisko investīciju 
līmeni salīdzinājumā ar publisko 
investīciju vidējo līmeni pēdējos piecos 
gados.

Or. en

Grozījums Nr. 680
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 681
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 682
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šis Mehānisms nefinansē valsts 
kārtējos izdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 683
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Mehānisms neaizstāj valsts 
budžeta kārtējos izdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 684
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

2.d Mehānisms nefinansē projektus, 
kas kaitē vienotajam tirgus vai sekmē tā 
sadrumstalošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 685
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Nacionālajos atveseļošanas un noturības 
plānos iekļauto investīciju un reformas 

pasākumu vispārējie principi
1. Mehānisms atbalsta tikai tādas 
darbības, kas nerada būtisku kaitējumu 
vienam vai vairākiem no vides mērķiem, 
kuri minēti Regulas (ES) 2020/852 
9. pantā saskaņā ar Regulas (ES) 
2020/852 17. pantu, kā arī darbības, kas 
īstenotas saskaņā ar "minimuma 
aizsargpasākumiem", kuri noteikti 
Regulas (ES) 2020/852 18. pantā.
2. Mehānisms neatbalsta darbības, 
kuras veicina aktīvu ar lielām oglekļa 
dioksīda emisijām iesīksti, kas apdraud 
Savienības klimata un vides mērķu 
sasniegšanu. It sevišķi tas neatbalsta 
investīcijas, kas saistītas ar:
a) atomelektrostaciju 
dezekspluatāciju, ekspluatāciju, 
pielāgošanu vai darbmūža pagarināšanu, 
kā arī kodolatkritumu apsaimniekošanu 
vai uzglabāšanu;
b) fosilā kurināmā izpēti, ražošanu, 
pārstrādi, izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu;
c) atkritumu apglabāšanu poligonos;
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d) atkritumu sadedzināšanas 
iekārtām;
e) lidostu infrastruktūru, izņemot 
tālākajos reģionos;
f) transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar 
iekšdedzes motoru.
3. Vismaz 40 % no visu 15. pantā 
minēto atveseļošanas un noturības plānu 
aplēstajām kopējām izmaksām piešķir 
darbībām, kas ievērojami palīdz mazināt 
klimata pārmaiņas vai pielāgoties tām 
saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 
10. un 11. pantu. Vismaz 10 % no visu 
atveseļošanas un noturības plānu 
aplēstajām kopējām izmaksām papildus 
piešķir darbībām, kas ievērojami palīdz 
sasniegt kādu no citiem regulā 
noteiktajiem vides mērķiem. Komisija 
pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 
25.a pantu, lai noteiktu metodiku un 
saistīto ziņošanas noteikumu nolūkā 
palīdzēt dalībvalstīm izpildīt šā punkta 
prasības un uzraudzīt atbilstību šīm 
prasībām.
Visi līdzekļi, ko piešķir 14. panta 
1. punktā minētajai Eiropas prioritārajai 
zaļās pārkārtošanās politikas jomai, 
atbalsta saimnieciskās darbības, kuras 
atzīstamas par vidiski ilgtspējīgām 
saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 
3. pantu.
4. Mehānisma atbalstītie investīciju 
un reformas pasākumi neaizstāj valsts 
budžeta kartējos izdevumus un saistības.
5. Mehānisms neatbalsta investīciju 
un reformas pasākumus, kam nav 
ilgstošas ietekmes vai kas ilgstoši vai 
pastāvīgi samazina valsts ieņēmumus, 
piemēram, nodokļu vai nodevu 
samazinājumi.
6. Mehānisma atbalstītie investīciju 
un reformas pasākumi ievēro dzimumu 
līdztiesības principu un nodrošina 
dzimumu ziņā līdzsvarotu ietekmi saistībā 
ar nodarbinātību un finansiālajiem 
ieguvumiem, lai līdzsvarotu investīcijas 
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sieviešu dominētās un vīriešu dominētās 
nozarēs, ietverot investīcijas aprūpes 
ekonomikā. Nacionālo plānu pasākumu 
kopējo ietekmi izklāsta valstu ietekmes uz 
dzimumiem novērtējumos, kurus iesniedz 
Komisijai un kuri ir būtisks Mehānisma 
novērtēšanas elements.
7. Mehānisma atbalstītie investīciju 
un reformas pasākumi, kas ietver IT 
programmatūras un aparatūras iegādi 
un/vai licencēšanu, ievēro pieejamības, 
sadarbspējas, energoefektivitātes un 
personas datu aizsardzības principus, 
veicina atklātā pirmkoda risinājumu 
izmantošanu un motivē komerciālus 
darījumus ar maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem.
8. Neskarot 3. pantā minētās 
piešķiršanas prasības, dalībvalstis 
nodrošina no Mehānisma saņemto 
līdzekļu uz vajadzībām balstītu 
piešķiršanu pašvaldībām un vietējām 
valdībām un vismaz 10 % no 10. pantā 
minētās maksimālās finanšu iemaksas 
piešķir pašvaldībām un vietējām 
valdībām, kā arī paredz tiešu piekļuvi 
šiem resursiem. Komisija pieņem 
deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu, lai 
noteiktu pasākumus, kas dalībvalstīm ir 
jāīsteno, lai Mehānisma resursus 
nodrošinātu pašvaldībām un vietējām 
valdībām.
9. Investīciju un reformas pasākumi, 
kas plānoti pēc 2020. gada 1. februāra un 
kas saistīti ar Covid-19 pandēmijas 
radītajām ekonomiskajām un sociālajām 
sekām, turpmāk ir tiesīgi saņemt 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
atbalstu ar nosacījumu, ka tiek ievērotas 
šīs regulas prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 686
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Clotilde Armand
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Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Horizontālās prasības

1. Saskaņā ar 16. panta 2.a punktu 
Komisija nodrošina, ka:
a) Mehānisms netiek izmantots 
pretēji ES stratēģiskajām un 
ekonomiskajām interesēm; šajā saistībā 
atbalstu nesniedz projektiem, kas ir trešo 
valstu stratēģiskajos investīciju plānos un 
kas ietilpst faktoros, kuri, visticamāk, 
ietekmēs drošību vai sabiedrisko kārtību 
un kuri dalībvalstīm un Komisijai ir 
jāņem vērā saskaņā ar Regulas (ES) 
2019/452 4. pantu;
b) Mehānisms neaizstāj un nefinansē 
valsts budžeta kārtējos izdevumus un 
ievēro Savienības finansējuma 
papildināmības principu;
c) atveseļošanas un noturības plāni 
nodrošina Eiropas pievienoto vērtību, t. i., 
vērtību, kas izriet no Savienības 
iejaukšanās un kas papildina vērtību, 
kuru pretējā gadījumā būtu 
nodrošinājušas dalībvalstis vien, un 
attiecīgā dalībvalsts gūst ievērojamus 
ieguvumus no sinerģijas ar citiem 
atveseļošanas un noturības plāniem;
d) atveseļošanas un noturības plāns 
atbilst Eiropas dzimumu līdztiesības 
stratēģijas 2020.–2025. gadam 
principiem;
e) Mehānisms vismaz 37 % no visu 
15. pantā minēto atveseļošanas un 
noturības plānu aplēstajām kopējām 
izmaksām piešķir darbībām, kas palīdz 
mazināt klimata pārmaiņas;
f) visos atveseļošanas un noturības 
plānos ievēro šādas minimālās 
piešķiršanas prasības:
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– 20 % zaļajai pārkārtošanai uz 
klimatneitralitāti pirms 2050. gada, ņemot 
vērā zaļā kursa mērķus,
– 20 % pārkārtošanai uz konkurētspējīgu, 
atvērtu un pieejamu digitālo sabiedrību 
un ekonomiku, it sevišķi palīdzot 
digitalizēt privāto nozari, skolas un valsts 
pārvaldi, tostarp tiesu iestādes, ņemot vērā 
Digitālās programmas mērķus,
– 20 % Atveseļošanas instrumenta (Next 
Generation) rīcībpolitikām, it sevišķi 
izglītībai, bērnu rīcībpolitikai un jauniešu 
bezdarbam, tostarp arodmācībām, ņemot 
vērā mērķus, kas noteikti Prasmju 
programmā Eiropai un ar Garantiju 
bērniem un Garantiju jauniešiem.
2. Ja atveseļošanas un noturības 
plāns neatbilst iepriekš uzskaitītajām 
horizontālajām prasībām, plānu neizskata 
par atbalsttiesīgu. Attiecīgā dalībvalsts var 
lūgt tehnisko atbalstu, kas tiek 
nodrošināts ar tehniskā atbalsta 
instrumentu, lai nākamajos posmos tā 
savu priekšlikumu varētu sagatavot labāk.

Or. en

Grozījums Nr. 687
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minēto 
summu 334 950 000 000 EUR pašreizējās 
cenās, kas pieejama kā neatmaksājams 
atbalsts, ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
4. un 8. punktu.

a) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minēto 
summu 200 000 000 000 EUR pašreizējās 
cenās, kas pieejama kā neatmaksājams 
atbalsts, ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
4. un 8. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minēto 
summu 334 950 000 000 EUR pašreizējās 
cenās, kas pieejama kā neatmaksājams 
atbalsts, ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
4. un 8. punktu.

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

Or. en

Grozījums Nr. 689
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minēto 
summu 334 950 000 000 EUR pašreizējās 
cenās, kas pieejama kā neatmaksājams 
atbalsts, ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
4. un 8. punktu.

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

Or. en

Grozījums Nr. 690
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minēto 
summu 334 950 000 000 EUR pašreizējās 
cenās, kas pieejama kā neatmaksājams 
atbalsts, ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
4. un 8. punktu.

a) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minēto 
summu 0 EUR pašreizējās cenās, kas 
pieejama kā neatmaksājams atbalsts, 
ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 4. un 
8. punktu.

Or. de
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Grozījums Nr. 691
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto summu 
267 955 000 000 EUR pašreizējās cenās, 
kas pieejama kā aizdevuma atbalsts 
dalībvalstīm saskaņā ar 12. un 13. pantu, 
ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
5. punktu.

b) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto summu 
267 955 000 000 EUR pašreizējās cenās, 
kas pieejama kā vienreizēja aizdevuma 
atbalsts dalībvalstīm saskaņā ar 12. un 
13. pantu, ievērojot Regulas [EASI] 
4. panta 5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 692
Engin Eroglu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto summu 
267 955 000 000 EUR pašreizējās cenās, 
kas pieejama kā aizdevuma atbalsts 
dalībvalstīm saskaņā ar 12. un 13. pantu, 
ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
5. punktu.

b) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto summu 
100 000 000 000 EUR pašreizējās cenās, 
kas pieejama kā aizdevuma atbalsts 
dalībvalstīm saskaņā ar 12. un 13. pantu, 
ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
5. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 693
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto summu 
267 955 000 000 EUR pašreizējās cenās, 
kas pieejama kā aizdevuma atbalsts 
dalībvalstīm saskaņā ar 12. un 13. pantu, 

b) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto summu 
120 000 000 000 EUR pašreizējās cenās, 
kas pieejama kā aizdevuma atbalsts 
dalībvalstīm saskaņā ar 12. un 13. pantu, 
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ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
5. punktu.

ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 694
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto summu 
267 955 000 000 EUR pašreizējās cenās, 
kas pieejama kā aizdevuma atbalsts 
dalībvalstīm saskaņā ar 12. un 13. pantu, 
ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
5. punktu.

b) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto summu 
385 856 000 000 EUR pašreizējās cenās, 
kas pieejama kā aizdevuma atbalsts 
dalībvalstīm saskaņā ar 12. un 13. pantu, 
ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 695
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto summu 
267 955 000 000 EUR pašreizējās cenās, 
kas pieejama kā aizdevuma atbalsts 
dalībvalstīm saskaņā ar 12. un 13. pantu, 
ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
5. punktu.

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

Or. en

Grozījums Nr. 696
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

ba) līdz 10 % no summas, kas noteikta 
5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, 
piešķir 5.a pantā noteikto kopīgo Eiropas 
interešu projektu finansēšanai; kopīgo 
Eiropas interešu projektu finansēšanai 
paredzētās summas piešķir no to 
dalībvalstu daļām, kurās īsteno projektus;

Or. en

Grozījums Nr. 697
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. No 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām summām var segt arī 
izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas katra instrumenta 
pārvaldībai un mērķu sasniegšanai, jo īpaši 
izdevumus par pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, ieinteresēto personu 
iesaistīšanu, informēšanas un 
komunikācijas darbībām, tostarp 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas mērķiem, izdevumus saistībā 
ar IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, korporatīvajiem 
informācijas tehnoloģijas rīkiem, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai rodas 
katra instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi var būt arī citu atbalsta 
pasākumu izmaksas, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un projektu uzraudzību 
uz vietas, kā arī izmaksas, kuras rodas, 
konsultācijām piesaistot līdzbiedrus un 
ekspertus, kas palīdz novērtēt un īstenot 
reformas un investīcijas. Dalībvalstis var 
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arī prasīt tehnisko atbalstu saskaņā ar 
Regulu XX/YYYY [Tehniskā atbalsta 
instruments].

Or. en

Grozījums Nr. 698
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. No 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām summām var segt arī 
izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas katra instrumenta 
pārvaldībai un mērķu sasniegšanai, jo īpaši 
izdevumus par pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informēšanas un 
komunikācijas darbībām, vietējo un 
reģionālo iestāžu, sociālo partneru, 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 
citu attiecīgo ieinteresēto personu 
līdzdalības veicināšanai, tostarp 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas mērķiem, izdevumus saistībā 
ar IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, korporatīvajiem 
informācijas tehnoloģijas rīkiem, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai rodas 
katra instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi var būt arī citu atbalsta 
pasākumu izmaksas, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un projektu uzraudzību 
uz vietas, kā arī izmaksas, kuras rodas, 
konsultācijām piesaistot līdzbiedrus un 
ekspertus, kas palīdz novērtēt un īstenot 
reformas un investīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 699
Isabel Benjumea Benjumea
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Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 700
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām summām var segt arī 
izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas darbībām, kuras 

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

nepieciešamas katra instrumenta 
pārvaldībai un mērķu sasniegšanai, jo īpaši 
izdevumus par pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informēšanas un 
komunikācijas darbībām, tostarp 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas mērķiem, izdevumus saistībā 
ar IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, korporatīvajiem 
informācijas tehnoloģijas rīkiem, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai rodas 
katra instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi var būt arī citu atbalsta 
pasākumu izmaksas, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un projektu uzraudzību 
uz vietas, kā arī izmaksas, kuras rodas, 
konsultācijām piesaistot līdzbiedrus un 
ekspertus, kas palīdz novērtēt un īstenot 
reformas un investīcijas. Izslēdz ceļa 
izdevumus.

Or. en

Pamatojums

Lai nopietni ņemtu vērā zaļā kursa mērķus, kā arī atsaucoties uz sociālās distancēšanās 
prasībām, ceļa izdevumi būtu jāizslēdz no attaisnotajiem izdevumiem.

Grozījums Nr. 701
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



AM\1213689LV.docx 75/269 PE657.420v01-00

LV

korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas mērķiem, izdevumus saistībā 
ar IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, korporatīvajiem 
informācijas tehnoloģijas rīkiem, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai rodas 
katra instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi var būt arī citu atbalsta 
pasākumu izmaksas, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un projektu uzraudzību 
uz vietas, kā arī izmaksas, kuras rodas, 
konsultācijām piesaistot līdzbiedrus un 
ekspertus, kas palīdz novērtēt un īstenot 
reformas un investīcijas.

korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas mērķiem, izdevumus saistībā 
ar IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, korporatīvajiem 
informācijas tehnoloģijas rīkiem, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai rodas 
katra instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi var būt arī citu atbalsta 
pasākumu izmaksas, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un projektu uzraudzību 
uz vietas, kā arī izmaksas, kuras rodas, 
konsultācijām piesaistot līdzbiedrus un 
ekspertus, kas palīdz novērtēt un īstenot 
izaugsmi veicinošas reformas un 
ilgtspējīgas investīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajām summām var segt arī 
izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
uzraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas katra instrumenta 
pārvaldībai un mērķu sasniegšanai, jo īpaši 
izdevumus par pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informēšanas un 
komunikācijas darbībām, tostarp 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas mērķiem, izdevumus saistībā 
ar IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, korporatīvajiem 
informācijas tehnoloģijas rīkiem, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai rodas 
katra instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi var būt arī citu atbalsta 

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

kvalitātes kontroli un projektu uzraudzību 
uz vietas, kā arī izmaksas, kuras rodas, 
konsultācijām piesaistot līdzbiedrus un 
ekspertus, kas palīdz novērtēt un īstenot 
reformas un investīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 703
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a ES 2025. gada budžeta projektā 
Komisija novērtē neizmantoto saistību 
apropriāciju un saistību atcelšanas 
apropriāciju paredzamo summu, kas 
pieejama kā neatmaksājams atbalsts, kā 
minēts šā panta 1. punkta b) apakšpunktā.
Neizmantoto saistību apropriāciju un 
saistību atcelšanas apropriāciju 
paredzamo summu, kas pieejama kā 
neatmaksājams atbalsts, kā minēts šā 
panta 1. punkta b) apakšpunktā, saskaņā 
ar Finanšu regulas 21. panta 5. punktu 
iekļauj ES budžetā kā ārējos piešķirtos 
ieņēmumus ES 2025. gada budžeta 
projektā.

Or. en

Grozījums Nr. 704
Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a ES 2025. gada budžeta projektā 
Komisija novērtē neizmantoto saistību 
apropriāciju un saistību atcelšanas 
apropriāciju paredzamo summu, kas 
pieejama kā neatmaksājams atbalsts, kā 
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minēts šā panta 1. punkta b) apakšpunktā.
Neizmantoto saistību apropriāciju un 
saistību atcelšanas apropriāciju 
paredzamo summu, kas pieejama kā 
neatmaksājams atbalsts, kā minēts šā 
panta 1. punkta b) apakšpunktā, saskaņā 
ar Finanšu regulas 21. panta 5. punktu 
iekļauj ES budžetā kā ārējos piešķirtos 
ieņēmumus ES 2025. gada budžeta 
projektā.

Or. en

Grozījums Nr. 705
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šajā regulā atbalsta maksimālās 
intensitātes likmes investīcijām, ko veic 
mikrouzņēmumi, mazie un vidējie 
uzņēmumi un citi uzņēmumi, kā minēts 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 651/2014 un 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 702/2014, var 
tikt paaugstinātas par 25 %, ja 
maksimālais kopējais atbalsts nepārsniedz 
90 % no attiecināmajām izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 706
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Kopīgu Eiropas interešu projekti

Šīs regulas 5. panta 1. punkta 
ba) apakšpunktā noteikto summu 
izmanto, lai finansētu kopīgu Eiropas 
interešu projektus, kuri aptver visu 
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Eiropu un nodrošina lielu devumu zaļās 
un digitālās pārkārtošanās īstenošanā un 
ekonomikas atveseļošanā pēc Covid-19 
krīzes. Kopīgu Eiropas interešu projektus 
nosaka Komisija, pieņemot deleģētos 
aktus un nosakot iesaistītās dalībvalstis, 
finansējumu, starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kā arī prioritāros 
projektus / projektu veidus. Kopīgu 
Eiropas interešu projekti ir:
– ilgtspējīgs tūrisms;
– aeronavigācijas nozare;
– iekšzemes ūdensceļu kuģojamība;
– ERTMS Eiropas kravu pārvadājumu 
koridori;
– pārrobežu enerģijas savienojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 707
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Neizlietotie līdzekļi

Šā Mehānisma neizlietotos līdzekļus 
nepārdala un nepārvieto uz citām budžeta 
pozīcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 708
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
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Resursi no dalīti pārvaldītām 
programmām

Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, 
kas tām iedalīti dalītas pārvaldības 
ietvaros, var pārnest uz Mehānismu. 
Saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 
1. punkta a) apakšpunktu Komisija 
minētos resursus apgūst tieši. Minētos 
resursus izmanto attiecīgās dalībvalsts 
labā.

Or. en

Grozījums Nr. 709
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Resursi no dalīti pārvaldītām 

programmām
Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, 
kas tām iedalīti dalītas pārvaldības 
ietvaros, var pārnest uz Mehānismu. 
Saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 
1. punkta a) apakšpunktu Komisija 
minētos resursus apgūst tieši. Minētos 
resursus izmanto attiecīgās dalībvalsts 
labā.

Or. en

Grozījums Nr. 710
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Resursi no dalīti pārvaldītām 

programmām
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Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, 
kas tām iedalīti dalītas pārvaldības 
ietvaros, var pārnest uz Mehānismu. 
Saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 
1. punkta a) apakšpunktu Komisija 
minētos resursus apgūst tieši. Minētos 
resursus izmanto attiecīgās dalībvalsts 
labā.

Or. en

Grozījums Nr. 711
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Resursi no dalīti pārvaldītām 
programmām

Resursu pārvietošana starp ANM un 
citām programmām

Or. en

Grozījums Nr. 712
Costas Mavrides, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, 
kas tām iedalīti dalītas pārvaldības 
ietvaros, var pārnest uz Mehānismu. 
Saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 
1. punkta a) apakšpunktu Komisija 
minētos resursus apgūst tieši. Minētos 
resursus izmanto attiecīgās dalībvalsts 
labā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 713
Monika Hohlmeier

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

Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, kas 
tām iedalīti dalītas pārvaldības ietvaros, var 
pārnest uz Mehānismu. Saskaņā ar Finanšu 
regulas 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
Komisija minētos resursus apgūst tieši. 
Minētos resursus izmanto attiecīgās 
dalībvalsts labā.

Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, kas 
tām iedalīti dalītas pārvaldības ietvaros, var 
pārnest uz Mehānismu. Saskaņā ar Finanšu 
regulas 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
Komisija minētos resursus apgūst tieši. 
Minētos resursus izmanto attiecīgās 
dalībvalsts labā, un tiem piemēro tādas 
pašas pareizas finanšu pārvaldības 
prasības kā sākotnējiem līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 714
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, kas 
tām iedalīti dalītas pārvaldības ietvaros, var 
pārnest uz Mehānismu. Saskaņā ar Finanšu 
regulas 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
Komisija minētos resursus apgūst tieši. 
Minētos resursus izmanto attiecīgās 
dalībvalsts labā.

Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, kas 
tām iedalīti dalītas pārvaldības ietvaros, var 
pārnest uz Mehānismu, pārvestajiem 
resursiem nepārsniedzot 10 % no 
attiecīgajai dalībvalstij paredzētā 
finansējuma. Saskaņā ar Finanšu regulas 
62. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
Komisija minētos resursus apgūst tieši. 
Minētos resursus izmanto attiecīgās 
dalībvalsts labā.

Or. en

Grozījums Nr. 715
Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, kas 
tām iedalīti dalītas pārvaldības ietvaros, var 
pārnest uz Mehānismu. Saskaņā ar Finanšu 
regulas 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu 

Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, kas 
tām iedalīti dalītas pārvaldības ietvaros, var 
pārnest uz Mehānismu (izņemot ERAF, 
ELFLA un ESF+). Saskaņā ar Finanšu 
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Komisija minētos resursus apgūst tieši. 
Minētos resursus izmanto attiecīgās 
dalībvalsts labā.

regulas 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
Komisija minētos resursus apgūst tieši. 
Minētos resursus izmanto attiecīgās 
dalībvalsts labā.

Or. en

Grozījums Nr. 716
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Palikušo neizmantoto Mehānisma summu 
pārnes uz budžeta rezervi, ko var 
izmantot, lai stiprinātu tiešā pārvaldībā 
esošās ES programmas pētniecības un 
inovāciju (Apvārsnis Eiropa), izglītības 
(Erasmus+), infrastruktūras (Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instruments), digitalizācijas (programma 
"Digitālā Eiropa") un robežu pārvaldības 
(Integrētās robežu pārvaldības fonds) 
jomās.
Budžeta rezervi daļēji vai pilnībā dara 
pieejamu tikai pēc tam, kad Komisija ir 
secinājusi, ka pirmajā daļā norādītās 
programmas bez finansējuma 
palielināšanas nevar sasniegt attiecīgajos 
tiesību aktos noteiktos mērķus.
Budžeta rezerve un turpmākie pārnesumi 
atbilst Finanšu regulas noteikumiem, un 
tiem ir jāsaņem Parlamenta un Padomes 
apstiprinājums.
Summu, kas 2027. gada 31. decembrī 
joprojām būs budžeta rezervē, pilnībā 
izmanto, lai atmaksātu Komisijas 
izmantoto finansējumu Mehānisma 
finansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 717
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var ierosināt daļu no sava 
reformu un noturības plāna piešķirt 
tehniskā atbalsta instrumentam un dalītas 
pārvaldības programmām. Piešķirtā 
summa palīdz sasniegt šīs regulas mērķus 
saskaņā ar 4. pantu. Piešķirto summu 
apgūst saskaņā ar to fondu noteikumiem, 
uz kuriem resursi ir pārvietoti, un 
attiecīgās dalībvalsts labā. Pārvietotajai 
summai nav vajadzīgs līdzfinansējums. 
Komisija minētos resursus apgūst saskaņā 
ar Finanšu regulas 62. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu.
Atbilstoši 2. punktam iesniegtajos dalītas 
pārvaldības programmu pieprasījumos 
norāda katrā gadā kopējo pārvietoto 
summu, attiecīgā gadījumā sadalot pa 
fondiem un pa reģionu kategorijām, tie ir 
pienācīgi pamatoti un tiem pievieno 
pārskatīto programmu vai programmas, 
no kā resursi ir jāpārvieto.

Or. en

Grozījums Nr. 718
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus 6. panta pirmajā daļā 
noteiktajam finansējumam dalībvalstis 
var ierosināt daļu no sava reformu un 
noturības plāna piešķirt tehniskā atbalsta 
instrumentam. Piešķirtā summa palīdz 
īstenot reformas un investīcijas 3. pantā 
minētajās Eiropas politikas jomās, it 
sevišķi tajās, kas saistītas ar iestāžu 
noturību. Piešķirtā summa arī palīdz 
palielināt tehnisko atbalstu valstu 
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atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanai, īstenošanai, pārskatīšanai 
un uzlabošanai. Piešķirto summu apgūst 
saskaņā ar to fondu noteikumiem, uz 
kuriem resursi ir pārvietoti, un attiecīgās 
dalībvalsts labā. Komisija minētos 
resursus apgūst saskaņā ar Finanšu 
regulas 62. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 719
Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) ANM izmaksātie līdzekļi, ko 
dalībvalstis ir izmantojušas neatbilstīgi, ir 
jāatmaksā. Šie līdzekļi ir jāizmanto, lai 
kompensētu DFS samazinājumus vai 
nākamos budžetus pētniecības, 
enerģētikas pārkārtošanas, transporta 
tīklu un izglītības jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 720
Esther de Lange, Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzekļu izmaksāšanu un aizņēmuma 
summu stingri sasaista ar atrunātajiem 
mērķiem un projektiem, kuriem 
nepiemēro N+ noteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 721
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var ierosināt daļu no sava 
reformu un noturības plāna piešķirt 
savam dalībvalsts nodalījumam InvestEU 
programmā, lai atbalstītu darbības, kas 
saistītas ar tādu uzņēmumu maksātspēju, 
kuri reģistrēti šajā dalībvalstī un darbojas 
Savienībā. Piešķirto summu apgūst 
saskaņā ar InvestEU programmas 
noteikumiem un attiecīgās dalībvalsts 
labā. Komisija minētos resursus apgūst 
saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 722
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Mehānisma izmantošana ar InvestEU 

starpniecību vai kopā ar InvestEU
1. Saskaņā ar šā panta prasībām 
dalībvalstis var atveseļošanas un 
noturības plānā brīvprātīgi paredzēt 
summu, kas jāizmanto ar InvestEU 
starpniecību. Ar InvestEU starpniecību 
izmantojamo summu var izlietot 
attiecīgajā dalībvalstī reģistrētu 
uzņēmumu maksātspējas atbalstīšanai. 
Atveseļošanas un noturības plānā iekļauj 
InvestEU budžeta garantiju izmantošanas 
pamatojumu.
Pirmajā daļā minētās iedalīšanas ietvaros 
dalībvalstis instrumentam InvestEU 
attiecībā uz InvestEU atbalstu [InvestEU 
regulas] [9]. pantā minētajā iemaksu 
nolīgumā paredzētajām darbībām var 
iedalīt daļu no 5. panta 2. punktā 
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paredzētajiem resursiem.
2. Saistībā ar atveseļošanas un 
noturības plāna grozīšanas prasījumiem, 
kas minēti 18. pantā, drīkst norādīt tikai 
nākamo gadu resursus.
3. Summu, kas minēta 1. punkta 
pirmajā daļā, izmanto, lai nodrošinātu ES 
garantijas daļu dalībvalsts nodalījumā.
4. Ja [InvestEU regulas] [9]. pantā 
minētais iemaksu nolīgums par 1. punktā 
minēto summu nav noslēgts [līdz 
2021. gada 31.decembrim], dalībvalsts, lai 
varētu izmantot atbilstošo summu, 
iesniedz atveseļošanas un noturības plāna 
grozīšanas prasījumu saskaņā ar 
18. pantu. Iemaksu nolīgumu par 
1. punktā minēto un atveseļošanas un 
noturības plāna grozīšanas prasījumā 
iedalīto summu noslēdz vienlaikus ar 
atveseļošanas un noturības plānu grozošā 
lēmuma pieņemšanu.
5. Ja garantijas nolīgums, kā noteikts 
[InvestEU regulas] [9.] pantā, nav 
noslēgts [9] mēnešu laikā pēc iemaksu 
nolīguma apstiprināšanas, attiecīgās 
summas pārvieto atpakaļ uz Mehānismu 
un dalībvalsts iesniedz atbilstošu 
pieprasījumu grozīt atveseļošanas un 
noturības plānu.
6. Ja garantijas nolīgums, kā noteikts 
[InvestEU regulas] [9.] pantā, [četru 
gadu] laikā pēc garantijas nolīguma 
parakstīšanas nav pilnībā īstenots, 
dalībvalsts var pieprasīt, lai summas, kas 
paredzētas garantijas nolīgumā, bet 
neattiecas uz pamatā esošajiem 
aizdevumiem vai citiem riska 
instrumentiem, administrē saskaņā ar 
5. punktu.
7. Resursus, kuri radīti no vai 
attiecināmi uz instrumentam InvestEU 
nodotajām summām, kas apgūtas ar 
budžeta garantiju starpniecību, dara 
pieejamus attiecīgajai dalībvalstij un 
izmanto atmaksājamu veidu atbalstam 
saskaņā ar atveseļošanas un noturības 
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plānu.
Or. en

Grozījums Nr. 723
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Līdzekļu maksājumu apropriācijas un 
aizņēmuma summu stingri sasaista ar 
atrunātajiem mērķiem un projektiem, 
nepiemērojot N+ noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 724
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nils 
Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atveseļošanas un noturības mehānismu 
tiešā pārvaldībā īsteno Komisija saskaņā ar 
Finanšu regulu.

Atveseļošanas un noturības mehānismu 
tiešā pārvaldībā īsteno Komisija saskaņā ar 
Finanšu regulu. Eiropas Revīzijas palāta 
pārbauda visus Savienības ieņēmumu un 
izdevumu pārskatus, arī tos, kas saistīti ar 
šo regulu, kā paredz LESD 287. panta 
1. punkts.

Or. en

Grozījums Nr. 725
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānisma finansējumu Eiropas 
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Atveseļošanas instrumenta (Next 
Generation EU) ietvaros saista ar skaidru 
un reālistisku atmaksas plānu, 
nepaļaujoties uz DFS.

Or. en

Grozījums Nr. 726
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu Mehānisma ilgtspējīgu 
finansējumu, Komisija un Padome 
apņemas paredzēt skaidru un saistošu 
kalendāru jaunu pašu resursu kopumam, 
ko nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 
iekļauj Savienības budžetā. Jauno pašu 
resursu summa ir pietiekama, lai segtu 
vismaz pamatsummas un procentu 
izmaksas, kas saistītas ar līdzekļu 
aizņemšanos Atveseļošanas instrumenta 
(Next Generation EU) ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 727
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ievieš efektīvus un samērīgus 
krāpšanas apkarošanas pasākumus, 
ņemot vērā apzinātos riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 728
Monika Hohlmeier

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

7.a pants
Lietderīgas un efektīvas pārbaudes un 
revīzija
1. Komisija, OLAF, EPPO un 
Revīzijas palāta ir tieši pilnvaroti īstenot 
savas tiesības, kā noteikts Finanšu 
regulas 129. panta 1. punktā.
2. Eiropas Birojs krāpšanas 
apkarošanai (OLAF) var veikt 
administratīvas izmeklēšanas, tostarp 
pārbaudes un apskates uz vietas, saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un 
Padomes Regulā (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 paredzētajiem noteikumiem 
un procedūrām, lai konstatētu, vai ir 
notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda 
cita nelikumīga darbība, kas ietekmē 
Savienības finanšu intereses saistībā ar 
Mehānisma ietvaros sniegto atbalstu.
3. Komisija ievieš efektīvus un 
samērīgus krāpšanas apkarošanas 
pasākumus, ņemot vērā apzinātos riskus. 
Šajā nolūkā Komisija izstrādā vai pielāgo 
esošās IT sistēmas, lai izveidotu digitālu 
rezultātu ziņošanas sistēmu, kas ļauj 
uzraudzīt, atklāt un paziņot pārkāpumus 
un krāpšanu.
4. Mehānisma atbalsta īstenošanā 
iesaistītās iestādes reģistrē ekonomikas 
dalībniekus un to faktiskos īpašniekus, ja 
šie īpašnieki ir fiziskas personas, kas 
iesaistītas līdzekļu apguvē.

Or. en

Grozījums Nr. 729
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

No Atveseļošanas un noturības mehānisma 
sniegtais atbalsts papildina atbalstu, ko 
sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
fondiem un programmām. Reformu un 
investīciju projekti var saņemt atbalstu no 
citām Savienības programmām un 
instrumentiem ar noteikumu, ka šāds 
atbalsts nesedz tās pašas izmaksas.

No Atveseļošanas un noturības mehānisma 
sniegtais atbalsts var papildināt atbalstu, 
ko sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
fondiem un programmām. Reformu un 
investīciju projekti var saņemt atbalstu no 
citām Savienības programmām un 
instrumentiem ar noteikumu, ka šāds 
atbalsts nesedz tās pašas izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 730
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansēšanas un investīciju darbības 
atbilst abiem papildināmības aspektiem, 
kā minēts Finanšu regulas 209. panta 
2. punkta b) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 731
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

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

Or. fr

Grozījums Nr. 732
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 733
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 734
José Gusmão

Regulas priekšlikums
9. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

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

Or. en

Grozījums Nr. 735
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

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

Or. en

Grozījums Nr. 736
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

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

Or. en



AM\1213689LV.docx 97/269 PE657.420v01-00

LV

Grozījums Nr. 737
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 
pareizu ekonomikas pārvaldību

Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 
pareizu ekonomikas pārvaldību un 
Savienības klimata, vides un sociālajiem 
mērķiem

Or. en

Grozījums Nr. 738
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Šā panta 1. punktā minēto lēmumu par 
maksājumu apturēšanu piemēro 
maksājumu pieteikumiem, kas iesniegti 
pēc dienas, kad pieņemts lēmums par 
maksājumu apturēšanu.
Šīs regulas 17. pantā minētā perioda 
apturēšanu piemēro no nākamās dienas 
pēc 1. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas.
Maksājumu apturēšanas gadījumā 
piemēro 15. panta 9. punktu Regulā, ar ko 
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paredz kopīgus noteikumus par (...).
Or. en

Grozījums Nr. 739
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Mehānisma finansējumu nepiešķir 
šādos gadījumos:

a) ja Padome ir saskaņā ar Līguma 
126. panta 6. punktu izlēmusi, ka 
saņēmējā dalībvalstī ir pārmērīgs valsts 
budžeta deficīts, un ja saskaņā ar Līguma 
126. panta 8. punktu ir konstatēts, ka 
attiecīgā dalībvalsts nav īstenojusi 
efektīvus pasākumus, reaģējot uz 
Padomes ieteikumu saskaņā ar Līguma 
126. panta 7. punktu;
b) ja Padome pieņem divus secīgus 
ieteikumus tajā pašā nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūrā saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1176/2011 8. panta 3. punktu, 
pamatojoties uz to, ka dalībvalsts ir 
iesniegusi nepietiekamu korektīvo 
pasākumu plānu;
c) ja Padome pieņem divus secīgus 
lēmumus tajā pašā nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūrā saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1176/2011 10. panta 4. punktu, 
ar kuriem nosaka dalībvalsts neatbilstību, 
pamatojoties uz to, ka tā nav veikusi 
ieteiktos korektīvos pasākumus;
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d) ja Komisija secina, ka dalībvalsts 
nav veikusi pasākumus, kā norādīts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 332/2002, un 
rezultātā nolemj neatļaut finansiālās 
palīdzības izmaksu, kas piešķirta 
minētajai dalībvalstij;
e) ja Padome nolemj, ka dalībvalsts 
neievēro makroekonomikas korekciju 
programmu, kas minēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 472/2013 7. pantā, vai neveic 
pasākumus, kuri pieprasīti Padomes 
lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar LESD 
136. panta 1. punktu.
Ja dalībvalsts ir kādā no minētajām 
situācijām, Komisija var pieņemt lēmumu 
apturēt vai nu visas, vai daļu saistību un 
maksājumu no Mehānisma attiecīgajai 
dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 740
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija ar deleģētajiem aktiem 
pieņem lēmumu apturēt 17. panta 1. un 
2. punktā minēto lēmumu pieņemšanas 
periodu vai apturēt maksājumus, ko veic 
saskaņā ar Atveseļošanas un noturības 
mehānismu šādos gadījumos:

a) ja Padome saskaņā ar LESD 
126. panta 8. punktu vai 126. panta 
11. punktu nolemj, ka attiecīgā dalībvalsts 
nav efektīvi rīkojusies, lai novērstu savu 
pārmērīgo budžeta deficītu;
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b) ja Padome pieņem divus secīgus 
ieteikumus tajā pašā nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūrā saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1176/2011 8. panta 3. punktu, 
pamatojoties uz to, ka dalībvalsts ir 
iesniegusi nepietiekamu korektīvo 
pasākumu plānu;
c) ja Padome pieņem divus secīgus 
lēmumus tajā pašā nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūrā saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1176/2011 10. panta 4. punktu, 
ar kuriem nosaka dalībvalsts neatbilstību, 
pamatojoties uz to, ka tā nav veikusi 
ieteiktos korektīvos pasākumus;
d) ja Komisija secina, ka dalībvalsts 
nav veikusi pasākumus, kā norādīts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 332/200241, un 
rezultātā nolemj neatļaut finansiālās 
palīdzības izmaksu, kas piešķirta 
minētajai dalībvalstij; e) ja Padome 
nolemj, ka dalībvalsts neievēro 
makroekonomikas korekciju programmu, 
kas minēta Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 472/2013 
7. pantā, vai neveic pasākumus, kuri 
pieprasīti Padomes lēmumā, kas pieņemts 
saskaņā ar LESD 136. panta 1. punktu. 
(..)

Or. en

Grozījums Nr. 741
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

periodu vai apturēt maksājumus, ko veic 
saskaņā ar Atveseļošanas un noturības 
mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 742
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja ir konstatēta būtiska neatbilstība, 
kas saistīta ar kādu no tiem gadījumiem, 
kas uzskaitīti 15. panta 7. punktā Regulā, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par [...)] 
[KNR], nekavējoties spēkā stājas 
automātiska apturēšana uz 17. panta 1. un 
2. punktā minēto lēmumu pieņemšanas 
periodu un automātiska apturēšana 
attiecībā uz maksājumiem, ko veic 
saskaņā ar Atveseļošanas un noturības 
mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 743
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā panta 1. punktā minēto lēmumu par 
maksājumu apturēšanu piemēro 
maksājumu pieteikumiem, kas iesniegti pēc 
dienas, kad pieņemts lēmums par 
maksājumu apturēšanu. Lēmums atgūt 
maksājumus attiecas uz maksājumiem, 
kurus Mehānisms ir jau izmaksājis un 
attiecīgās dalībvalstis ir jau saņēmušas.

Or. en

Grozījums Nr. 744
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā panta 1. punktā minēto maksājumu 
apturēšanu piemēro maksājumu 
pieteikumiem, kas iesniegti pēc 
apturēšanas dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 745
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Saņēmēji uzņēmumi nedrīkst būt 
reģistrēti nodokļu oāzēs, kuras uzskaitītas 
Padomes ES sarakstā ar jurisdikcijām, 
kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, un 
gadījumā, ja tie ir reģistrēti nodokļu 
oāzēs, tie drīkst būt saņēmēji uzņēmumi 
tikai tad, ja apņemas veikt pasākumus, lai 
tiktu izņemti no saraksta noteiktā sešu 
mēnešu periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 746
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā minēto 
lēmumu par maksājumu apturēšanu 
nepiemēro, ja tiek aktivizēta Stabilitātes 
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un izaugsmes pakta vispārējā izņēmuma 
klauzula saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1466/97 5. panta 1. punktu un 
9. panta 1. punktu un ja pastāv smagas 
ekonomiskās un sociālās sekas Covid-19 
pandēmijas rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 747
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija atceļ saistību apturēšanu 
šādos gadījumos:

a) ja pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūra uz laiku tiek atlikta 
saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1467/9743 9. pantu vai Padome 
saskaņā ar LESD 126. panta 12. punktu ir 
nolēmusi atcelt lēmumu par pārmērīga 
budžeta deficīta esamību;
b) ja Padome attiecīgās dalībvalsts 
iesniegto korektīvo pasākumu plānu ir 
apstiprinājusi saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1176/2011 8. panta 2. punktu vai 
pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūra pagaidām ir atlikta saskaņā ar 
minētās regulas 10. panta 5. punktu, vai 
Padome pārmērīgas nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūru ir izbeigusi 
saskaņā ar minētās regulas 11. pantu;
c) ja Komisija ir secinājusi, ka 
dalībvalsts ir veikusi atbilstošos 
pasākumus, kas minēti Regulā (EK) 
Nr. 332/2002;
d) ja Komisija ir secinājusi, ka 
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attiecīgā dalībvalsts ir veikusi atbilstošus 
pasākumus, lai īstenotu korekciju 
programmu, kas minēta Regulas (ES) 
Nr. 472/2013 7. pantā, vai pasākumus, 
kas pieprasīti ar Padomes lēmumu 
atbilstoši LESD 136. panta 1. punktam.

Pēc saistību apturēšanas atcelšanas 
Komisija apturētās saistības atkārtoti 
iekļauj budžetā saskaņā ar Padomes 
Regulas (ES, Euratom) [ […] (DFS 
regula)]. [8.] pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 748
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja Padome izlemj, ka attiecīgā 
dalībvalsts ir īstenojusi vajadzīgos 
korektīvos pasākumus, Komisija 
nekavējoties pieņem lēmumu atcelt 
apturēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 749
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 750
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 751
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
lēmumus Padome pieņem ar kvalificētu 
balsu vairākumu, balstoties uz Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 752
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja Eiropas pusgadā un it sevišķi 
konkrētai valstij adresētos ieteikumos ir 
apzinātas problēmas, ar ko saistībā ir 
nepieciešamas steidzamas reformas, taču 
attiecīgā dalībvalsts piešķirto finansējumu 
izmanto neatbilstīgi, vai ja Komisija ir 
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izlēmusi apturēt šādu finansējumu, jo tiek 
neapmierinoši īstenoti atveseļošanas un 
noturības plāni, vai ja pastāv nepilnības 
saistībā ar tiesiskumu, reģionālā un 
vietējā līmeņa darbības, tostarp 
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, kas 
palīdz risināt minētās problēmas, turpina 
saņemt Mehānisma finansējumu, un 
finansējumu dara pieejamu reģionālajām 
un vietējām iestādēm un citām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 753
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja pastāv būtiskas neatbilstības 
attiecībā uz ES klimata un vides mērķiem, 
it sevišķi Savienības atjaunināto 
2030. gada klimata mērķrādītāju un 
klimatneitralitātes mērķa līdz 
2050. gadam sasniegšanu, kā arī attiecībā 
uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru, Komisija 
ar deleģēto aktu pieņem lēmumu saskaņā 
ar 25.a pantu apturēt visus vai daļu 
Mehānisma maksājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 754
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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

2.a Eiropas Revīzijas palāta saskaņā 
ar LESD 287. pantu veic ārējo revīziju 
darbībām, kuras veiktas saskaņā ar šo 
regulu. Komisija, saņēmējas dalībvalstis 
un jebkura persona vai subjekts, kas 
saņem Savienības līdzekļus, nodrošina, lai 
Eiropas Revīzijas palātai būtu 
neierobežota piekļuve visai informācijai, 
kuru tā uzskata par vajadzīgu savu 
revīziju veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 755
Linea Søgaard-Lidell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja pastāv būtiskas neatbilstības 
attiecībā uz ES klimata un vides mērķiem, 
it sevišķi Savienības atjaunināto 
2030. gada klimata mērķrādītāju un 
klimatneitralitātes mērķa līdz 
2050. gadam sasniegšanu, Komisija 
pieņem pasākumus, lai apturētu visus vai 
daļu Mehānisma maksājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 756
Johan Van Overtveldt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalsts Komisijai atmaksā 
finanšu iemaksas, kas tai saskaņā ar 
15. pantu izmaksātas saistībā ar reformu 
saistībām, ja nacionālajā atveseļošanas 
un noturības plānā paredzētajās reformās 
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tiek ieviestas būtiskas izmaiņas.
Or. en

Grozījums Nr. 757
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Komisija informē Eiropas 
Parlamentu par šā panta īstenošanu. Jo 
īpaši tad, ja dalībvalsts izpilda kādu no 
1. punktā paredzētajiem nosacījumiem, 
Komisija nekavējoties informē Eiropas 
Parlamentu un sniedz sīku informāciju 
par maksājumiem, uz ko varētu attiekties 
saistību vai maksājumu apturēšana.
Eiropas Parlaments var aicināt Komisiju 
iesaistīties strukturētā dialogā par to, kā 
piemērot 1. punktu, jo īpaši ņemot vērā 
pirmajā daļā minētās informācijas 
nosūtīšanu.
Komisija neierosina 1. punktā minēto 
īstenošanas aktu, ja vien otrajā daļā 
minētais strukturētais dialogs netiek atzīts 
par pabeigtu Parlamenta oficiālā 
paziņojumā.

Or. en

Grozījums Nr. 758
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

Savienības budžeta aizsardzību 
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gadījumos, kad ir konstatētas vispārējas 
nepilnības saistībā ar tiesiskumu

1. Mehānisms ir pieejams tikai tādām 
dalībvalstīm, kuras apņēmušās ievērot 
tiesiskumu un Savienības pamatvērtības. 
Pirms maksājumu veikšanas no 
Mehānisma dalībvalstis paraksta solījumu 
ievērot tiesiskumu. Šis solījums ir 
politiska apņemšanās aizsargāt un ievērot 
tiesiskumu un Savienības pamatvērtības. 
Komisija solījumu ievērot tiesiskumu 
pieņem ar deleģēto aktu.
2. Komisija ir pilnvarota uzsākt 
saistību vai maksājumu apropriāciju 
apturēšanu dalībvalstīm no Mehānisma 
gadījumā, ja vispārējas nepilnības 
attiecībā uz tiesiskumu ietekmē vai draud 
ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības 
principus vai Savienības finanšu interešu 
aizsardzību.
3. Gadījumā, ja vispārējas nepilnības 
ietekmē vai draud ietekmēt pareizas 
finanšu pārvaldības principus vai 
Savienības finanšu interešu aizsardzību, 
uzskata, ka vispārējas nepilnības attiecībā 
uz tiesiskumu jo īpaši ir:
a) tiesu iestāžu neatkarības 
apdraudēšana, tostarp spējas neatkarīgi 
pildīt tiesneša funkcijas jebkāda veida 
ierobežošana, radot ārējo ietekmi uz 
neatkarības garantijām, ierobežojot 
spriedumus ar ārējiem rīkojumiem, 
patvaļīgi pārskatot noteikumus par tiesu 
darbinieku iecelšanu vai pilnvaru laiku 
vai ietekmējot tiesu darbiniekus tādā 
veidā, kas apdraud to objektivitāti, vai 
iejaucoties advokātu neatkarībā;
b) publisko iestāžu, tostarp 
tiesībaizsardzības iestāžu, patvaļīgu vai 
nelikumīgu lēmumu nenovēršana, 
nelabošana un nesodīšana, finanšu 
resursu un cilvēkresursu atturēšana, kas 
ietekmē to pienācīgu darbību, vai interešu 
konfliktu neesības nenodrošināšana;
c) tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
pieejamības un efektivitātes ierobežošana, 
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tostarp ar ierobežojošiem procesuāliem 
noteikumiem, spriedumu neīstenošana vai 
tiesību aktu pārkāpumu efektīvas 
izmeklēšanas, kriminālvajāšanas vai 
sodīšanas ierobežošana;
d) dalībvalstu administratīvās spējas 
izpildīt dalības Savienībā pienākumus 
apdraudēšana, tostarp spējas efektīvi 
īstenot noteikumus, standartus un 
politiku, kas ir Savienības tiesību aktu 
pamatā, apdraudēšana;
e) pasākumi, kas vājina advokātu un 
klientu saziņas konfidencialitātes 
aizsardzību.
4. Vispārēja nepilnība saistībā ar 
tiesiskumu dalībvalstī var tikt konstatēta, 
ja jo īpaši tiek ietekmēta vai pastāv risks, 
ka var tikt ietekmēta kāda no šīm jomām:
a) to minētās dalībvalsts iestāžu 
pienācīga darbība, kas īsteno Mehānismu, 
jo īpaši saistībā ar publisko iepirkumu vai 
dotāciju piešķiršanas procedūrām;
b) tirgus ekonomikas pienācīga 
darbība, tādējādi nodrošinot konkurenci 
un tirgus spēkus Savienībā, kā arī dalības 
pienākumu efektīva izpilde, tostarp virzība 
uz mērķi izveidot politisku, ekonomisku 
un monetāru savienību;
c) to iestāžu pienācīga darbība, kuras 
veic finanšu kontroli un uzraudzību, kā 
arī iekšējo un ārējo revīziju, un efektīvu 
un pārredzamu finanšu pārvaldības un 
pārskatatbildības sistēmu pienācīga 
darbība;
d) izmeklēšanas dienestu un 
prokuratūras pareiza darbība saistībā ar 
apsūdzību krāpšanā, korupcijā, tostarp 
krāpšanā nodokļu jomā, vai citos 
Savienības tiesību aktu pārkāpumos, kas 
saistīti ar Mehānisma izpildi;
e) a), c) un d) apakšpunktā minēto 
iestāžu darbību vai bezdarbības efektīva 
pārskatīšana tiesā, ko veic neatkarīgas 
tiesas;
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f) krāpšanas, tostarp krāpšanas 
nodokļu jomā, korupcijas vai citu 
Savienības tiesību aktu pārkāpumu 
saistībā ar Mehānisma izpildi novēršana 
un sodīšana un efektīvu un preventīvu 
sodu piemērošana saņēmējiem, ko veic 
valsts tiesas vai administratīvās iestādes;
g) nepamatoti izmaksāto līdzekļu 
atgūšana;
h) izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas un nodokļu konkurences 
novēršana un sodīšana un to iestāžu 
pienācīga darbība, kuras palīdz īstenot 
administratīvo sadarbību nodokļu jomā;
i) efektīva un savlaicīga sadarbība ar 
Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai un 
— ar nosacījumu, ka piedalās attiecīgā 
dalībvalsts, — Eiropas Prokuratūru 
izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā 
saskaņā ar to attiecīgajiem tiesību aktiem 
un lojālas sadarbības principu;
j) Mehānisma pienācīga īstenošana 
pēc sistēmiska pamattiesību pārkāpuma.
5. Ja ir izpildīti 4. punkta nosacījumi, 
var pieņemt vienu vai vairākus šādus 
pasākumus:
1) aizliegums uzņemties jaunas juridiskas 
saistības;
2) saistību apturēšana;
3) saistību samazināšana, tostarp 
izmantojot finanšu korekcijas;
4) priekšfinansējuma samazināšana;
5) maksājumu termiņu pārtraukšana;
6) maksājumu apturēšana.
Ja vien lēmumā par pasākumu 
pieņemšanu nav paredzēts citādi, 
atbilstīgu pasākumu piemērošana 
neietekmē dalībvalstu pienākumu veikt 
maksājumus galasaņēmējiem vai labuma 
guvējiem.
Veiktie pasākumi ir samērīgi ar vispārējās 
tiesiskuma nepilnības būtību, smagumu, 
ilgumu un apmēru. Tie iespēju robežās 
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vērsti uz Savienības darbībām, kuras skar 
vai var skart minētā nepilnība.
Komisija, izmantojot tīmekļa vietni vai 
interneta portālu, galasaņēmēju un 
labuma guvēju vajadzībām sniedz 
informāciju un norādījumus par 
dalībvalstu pienākumiem.
Komisija tajā pašā tīmekļa vietnē vai 
portālā arī sniedz galasaņēmējiem vai 
labuma guvējiem atbilstīgus instrumentus 
Komisijas informēšanai par jebkādiem šo 
pienākumu pārkāpumiem, kas pēc 
galasaņēmēju vai labuma guvēju domām 
tos tieši ietekmē. Komisija galasaņēmēju 
un labuma guvēju saskaņā ar šo punktu 
sniegto informāciju var ņemt vērā tikai 
tad, ja tai ir pievienots apliecinājums par 
to, ka attiecīgais galasaņēmējs vai labuma 
guvējs ir iesniedzis kompetentajai iestādei 
oficiālu sūdzību.
Pamatojoties uz galasaņēmējiem vai 
labuma guvējiem sniegto informāciju, 
Komisija nodrošina, ka dalībvalstis 
efektīvi izmaksā visas summas, kuras 
pienākas galasaņēmējiem vai labuma 
guvējiem.
6. Ja Komisija konstatē, ka ir 
pamatoti iemesli uzskatīt, ka 4. punkta 
nosacījumi ir izpildīti, tā minētajai 
dalībvalstij nosūta rakstisku paziņojumu, 
kurā norāda pamatojumu, uz ko tā ir 
balstījusi savu konstatējumu. Komisija 
nekavējoties informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi par visiem šādiem 
paziņojumiem un to saturu.
Komisija, izvērtējot, vai ir izpildīti 
4. punkta nosacījumi, ņem vērā visu 
attiecīgo informāciju, Eiropas Savienības 
Tiesas lēmumus, Eiropas Parlamenta 
rezolūcijas, Revīzijas palātas ziņojumus 
un attiecīgo starptautisko organizāciju un 
tīklu secinājumus un ieteikumus. 
Komisija ņem vērā arī kritērijus, ko 
izmanto sarunās par pievienošanos 
Savienībai, it īpaši acquis sadaļas par 
tiesu sistēmu un pamattiesībām, 
tiesiskumu, brīvību un drošību, finanšu 
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kontroli un nodokļiem, kā arī ņem vērā 
pamatnostādnes, ko izmanto saistībā ar 
sadarbības un pārbaudes mehānismu, lai 
vērtētu dalībvalsts panākto progresu.
Komisijai palīdzēs neatkarīgu ekspertu 
grupa, ko izveido ar deleģēto aktu.
Komisija var pieprasīt papildu 
informāciju, kas vajadzīga tās 
novērtējuma veikšanai, gan pirms, gan 
pēc konstatējuma izdarīšanas.
Attiecīgā dalībvalsts sniedz visu vajadzīgo 
informāciju un var sniegt apsvērumus 
Komisijas noteiktā termiņā, kas nedrīkst 
būt mazāks par vienu mēnesi, taču 
nepārsniedz trīs mēnešus no konstatējuma 
paziņošanas dienas. Savos apsvērumos 
dalībvalsts var ierosināt novēršanas 
pasākumu pieņemšanu.
Komisija ņem vērā saņemto informāciju 
un attiecīgās dalībvalsts apsvērumus, kā 
arī ierosināto novēršanas pasākumu 
piemērotību, pieņemot lēmumu par to, vai 
pieņemt lēmumu par jebkuru 5. punktā 
minēto pasākumu. Komisija lēmumu par 
saņemtās informācijas turpmāko 
pārbaudi pieņem orientējoši viena mēneša 
laikā un jebkurā gadījumā saprātīgā 
termiņā no dienas, kad attiecīgā 
informācija saņemta.
Komisija, izvērtējot piemērojamo 
pasākumu samērīgumu, pienācīgi ņem 
vērā šajā punktā minēto informāciju un 
norādījumus.
Ja Komisija uzskata, ka konstatēta 
vispārēja nepilnība saistībā ar tiesiskumu, 
tā ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu 
par 5. punktā minētajiem pasākumiem.
Komisija, pieņemot lēmumu, vienlaikus 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei priekšlikumu pārvietot uz 
budžeta rezervi summu, kas atbilst 
pieņemto pasākumu vērtībai.
Atkāpjoties no Finanšu regulas 31. panta 
4. un 6. punkta, Eiropas Parlaments un 
Padome izskata priekšlikumu par 
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pārvietojumu četru nedēļu laikā pēc tam, 
kad to saņēmušas abas iestādes. 
Priekšlikumu par pārvietojumu uzskata 
par apstiprinātu, izņemot, ja četru nedēļu 
laikā Eiropas Parlaments ar balsu 
vairākumu vai Padome ar kvalificētu 
balsu vairākumu to groza vai noraida. Ja 
Eiropas Parlaments vai Padome groza 
priekšlikumu par pārvietojumu, piemēro 
Finanšu regulas 31. panta 8. punktu.
Šā panta astotajā daļā minētais lēmums 
stājas spēkā, ja nedz Eiropas Parlaments, 
nedz arī Padome desmitajā daļā minētajā 
termiņā nenoraida priekšlikumu par 
pārvietojumu.
7. Attiecīgā dalībvalsts jebkurā laikā 
var iesniegt Komisijai oficiālu 
paziņojumu, kas ietver pierādījumus par 
to, ka vispārējā nepilnība saistībā ar 
tiesiskumu ir novērsta vai vairs nepastāv.
Pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma vai 
pēc savas iniciatīvas Komisija izvērtē 
situāciju attiecīgajā dalībvalstī orientējoši 
viena mēneša laikā un jebkurā gadījumā 
saprātīgā termiņā no dienas, kad saņemts 
oficiālais paziņojums. Kad pilnīgi vai 
daļēji vairs nepastāv vispārējās nepilnības 
saistībā ar tiesiskumu, pamatojoties uz 
kurām tika pieņemti 5. punktā minētie 
pasākumi, Komisija nekavējoties pieņem 
lēmumu pilnīgi vai daļēji atcelt minētos 
pasākumus. Komisija, pieņemot savu 
lēmumu, vienlaikus iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
pilnībā vai daļēji atcelt 6. punktā minēto 
budžeta rezervi. Piemēro 5. punktā 
paredzēto kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 759
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

9.a pants
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad ir konstatētas vispārējas 

nepilnības saistībā ar tiesiskumu
1. Mehānisms ir pieejams tikai tādām 
dalībvalstīm, kuras apņēmušās ievērot 
tiesiskumu un Savienības pamatvērtības. 
Pirms maksājumu veikšanas no 
Mehānisma dalībvalstis paraksta solījumu 
ievērot tiesiskumu. Šis solījums ir 
politiska apņemšanās aizsargāt un ievērot 
tiesiskumu un Savienības pamatvērtības. 
Komisija solījumu ievērot tiesiskumu 
pieņem ar deleģēto aktu.
2. Komisija ir pilnvarota uzsākt 
saistību vai maksājumu apropriāciju 
apturēšanu dalībvalstīm no Mehānisma 
gadījumā, ja vispārējas nepilnības 
attiecībā uz tiesiskumu ietekmē vai draud 
ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības 
principus vai Savienības finanšu interešu 
aizsardzību.
3. Gadījumā, ja vispārējas nepilnības 
ietekmē vai draud ietekmēt pareizas 
finanšu pārvaldības principus vai 
Savienības finanšu interešu aizsardzību, 
uzskata, ka vispārējas nepilnības attiecībā 
uz tiesiskumu jo īpaši ir:
a) tiesu iestāžu neatkarības 
apdraudēšana, tostarp spējas neatkarīgi 
pildīt tiesneša funkcijas jebkāda veida 
ierobežošana, radot ārējo ietekmi uz 
neatkarības garantijām, ierobežojot 
spriedumus ar ārējiem rīkojumiem, 
patvaļīgi pārskatot noteikumus par tiesu 
darbinieku iecelšanu vai pilnvaru laiku 
vai ietekmējot tiesu darbiniekus tādā 
veidā, kas apdraud to objektivitāti, vai 
iejaucoties advokātu neatkarībā;
b) publisko iestāžu, tostarp 
tiesībaizsardzības iestāžu, patvaļīgu vai 
nelikumīgu lēmumu nenovēršana, 
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nelabošana un nesodīšana, finanšu 
resursu un cilvēkresursu atturēšana, kas 
ietekmē to pienācīgu darbību, vai interešu 
konfliktu neesības nenodrošināšana;
c) tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
pieejamības un efektivitātes ierobežošana, 
tostarp ar ierobežojošiem procesuāliem 
noteikumiem, spriedumu neīstenošana vai 
tiesību aktu pārkāpumu efektīvas 
izmeklēšanas, kriminālvajāšanas vai 
sodīšanas ierobežošana;
d) dalībvalstu administratīvās spējas 
izpildīt dalības Savienībā pienākumus 
apdraudēšana, tostarp spējas efektīvi 
īstenot noteikumus, standartus un 
politiku, kas ir Savienības tiesību aktu 
pamatā, apdraudēšana;
e) pasākumi, kas vājina advokātu un 
klientu saziņas konfidencialitātes 
aizsardzību.
4. Vispārēja nepilnība saistībā ar 
tiesiskumu dalībvalstī tiek konstatēta, ja jo 
īpaši tiek ietekmēta vai pastāv risks, ka 
var tikt ietekmēta, kāda no šīm jomām:
a) to minētās dalībvalsts iestāžu 
pienācīga darbība, kas īsteno Mehānismu, 
jo īpaši saistībā ar publisko iepirkumu vai 
dotāciju piešķiršanas procedūrām;
b) tirgus ekonomikas pienācīga 
darbība, tādējādi nodrošinot konkurenci 
un tirgus spēkus Savienībā, kā arī dalības 
pienākumu efektīva izpilde, tostarp virzība 
uz mērķi izveidot politisku, ekonomisku 
un monetāru savienību;
c) to iestāžu pienācīga darbība, kuras 
veic finanšu kontroli un uzraudzību, kā 
arī iekšējo un ārējo revīziju, un efektīvu 
un pārredzamu finanšu pārvaldības un 
pārskatatbildības sistēmu pienācīga 
darbība;
d) izmeklēšanas dienestu un 
prokuratūras pareiza darbība saistībā ar 
apsūdzību krāpšanā, korupcijā, tostarp 
krāpšanā nodokļu jomā, vai citos 
Savienības tiesību aktu pārkāpumos, kas 
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saistīti ar Mehānisma izpildi;
e) a), c) un d) apakšpunktā minēto 
iestāžu darbību vai bezdarbības efektīva 
pārskatīšana tiesā, ko veic neatkarīgas 
tiesas;
f) krāpšanas, tostarp krāpšanas 
nodokļu jomā, korupcijas vai citu 
Savienības tiesību aktu pārkāpumu 
saistībā ar Mehānisma izpildi novēršana 
un sodīšana un efektīvu un preventīvu 
sodu piemērošana saņēmējiem, ko veic 
valsts tiesas vai administratīvās iestādes;
g) nepamatoti izmaksāto līdzekļu 
atgūšana;
h) izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas un nodokļu konkurences 
novēršana un sodīšana un to iestāžu 
pienācīga darbība, kuras palīdz īstenot 
administratīvo sadarbību nodokļu jomā;
i) efektīva un savlaicīga sadarbība ar 
Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai un 
— ar nosacījumu, ka piedalās attiecīgā 
dalībvalsts, — Eiropas Prokuratūru 
izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā 
saskaņā ar to attiecīgajiem tiesību aktiem 
un lojālas sadarbības principu;
j) Mehānisma pienācīga īstenošana 
pēc sistēmiska pamattiesību pārkāpuma.
5. Ja ir izpildīti 4. punkta nosacījumi, 
pieņem vienu vai vairākus šādus 
pasākumus:
1) aizliegums uzņemties jaunas juridiskas 
saistības;
2) saistību apturēšana;
3) saistību samazināšana, tostarp 
izmantojot finanšu korekcijas;
4) priekšfinansējuma samazināšana;
5) maksājumu termiņu pārtraukšana;
6) maksājumu apturēšana.
Ja vien lēmumā par pasākumu 
pieņemšanu nav paredzēts citādi, 
atbilstīgu pasākumu piemērošana 
neietekmē dalībvalstu pienākumu veikt 
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maksājumus galasaņēmējiem vai labuma 
guvējiem.
Veiktie pasākumi ir samērīgi ar vispārējās 
tiesiskuma nepilnības būtību, smagumu, 
ilgumu un apmēru. Tie iespēju robežās 
vērsti uz Savienības darbībām, kuras skar 
vai var skart minētā nepilnība.
Komisija, izmantojot tīmekļa vietni vai 
interneta portālu, galasaņēmēju un 
labuma guvēju vajadzībām sniedz 
informāciju un norādījumus par 
dalībvalstu pienākumiem.
Komisija tajā pašā tīmekļa vietnē vai 
portālā arī sniedz galasaņēmējiem vai 
labuma guvējiem atbilstīgus instrumentus 
Komisijas informēšanai par jebkādiem šo 
pienākumu pārkāpumiem, kas pēc 
galasaņēmēju vai labuma guvēju domām 
tos tieši ietekmē. Komisija galasaņēmēju 
un labuma guvēju saskaņā ar šo punktu 
sniegto informāciju var ņemt vērā tikai 
tad, ja tai ir pievienots apliecinājums par 
to, ka attiecīgais galasaņēmējs vai labuma 
guvējs ir iesniedzis kompetentajai iestādei 
oficiālu sūdzību.
Pamatojoties uz galasaņēmējiem vai 
labuma guvējiem sniegto informāciju, 
Komisija nodrošina, ka dalībvalstis 
efektīvi izmaksā visas summas, kuras 
pienākas galasaņēmējiem vai labuma 
guvējiem.
6. Ja Komisija konstatē, ka ir pamatoti 
iemesli uzskatīt, ka 4. punkta nosacījumi 
ir izpildīti, tā minētajai dalībvalstij nosūta 
rakstisku paziņojumu, kurā norāda 
pamatojumu, uz ko tā ir balstījusi savu 
konstatējumu. Komisija nekavējoties 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi 
par visiem šādiem paziņojumiem un to 
saturu.
Komisija, izvērtējot, vai ir izpildīti 
4. punkta nosacījumi, ņem vērā visu 
attiecīgo informāciju, Eiropas Savienības 
Tiesas lēmumus, Eiropas Parlamenta 
rezolūcijas, Revīzijas palātas ziņojumus 
un attiecīgo starptautisko organizāciju un 
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tīklu secinājumus un ieteikumus. 
Komisija ņem vērā arī kritērijus, ko 
izmanto sarunās par pievienošanos 
Savienībai, it īpaši acquis sadaļas par 
tiesu sistēmu un pamattiesībām, 
tiesiskumu, brīvību un drošību, finanšu 
kontroli un nodokļiem, kā arī ņem vērā 
pamatnostādnes, ko izmanto saistībā ar 
sadarbības un pārbaudes mehānismu, lai 
vērtētu dalībvalsts panākto progresu.
Komisijai palīdzēs neatkarīgu ekspertu 
grupa, ko izveido ar deleģēto aktu.
Komisija var pieprasīt papildu 
informāciju, kas vajadzīga tās 
novērtējuma veikšanai, gan pirms, gan 
pēc konstatējuma izdarīšanas.
Attiecīgā dalībvalsts sniedz visu vajadzīgo 
informāciju un var sniegt apsvērumus 
Komisijas noteiktā termiņā, kas nedrīkst 
būt mazāks par vienu mēnesi, taču 
nepārsniedz trīs mēnešus no konstatējuma 
paziņošanas dienas. Savos apsvērumos 
dalībvalsts var ierosināt novēršanas 
pasākumu pieņemšanu.
Komisija ņem vērā saņemto informāciju 
un attiecīgās dalībvalsts apsvērumus, kā 
arī ierosināto novēršanas pasākumu 
piemērotību, pieņemot lēmumu par to, vai 
pieņemt lēmumu par jebkuru 5. punktā 
minēto pasākumu. Komisija lēmumu par 
saņemtās informācijas turpmāko 
pārbaudi pieņem orientējoši viena mēneša 
laikā un jebkurā gadījumā saprātīgā 
termiņā no dienas, kad attiecīgā 
informācija saņemta.
Komisija, izvērtējot piemērojamo 
pasākumu samērīgumu, pienācīgi ņem 
vērā šajā punktā minēto informāciju un 
ieteikumus.
Ja Komisija uzskata, ka konstatēta 
vispārēja nepilnība saistībā ar tiesiskumu, 
tā ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu 
par 5. punktā minētajiem pasākumiem.
Komisija, pieņemot lēmumu, vienlaikus 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei priekšlikumu pārvietot uz 
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budžeta rezervi summu, kas atbilst 
pieņemto pasākumu vērtībai.
Atkāpjoties no Finanšu regulas 31. panta 
4. un 6. punkta, Eiropas Parlaments un 
Padome izskata priekšlikumu par 
pārvietojumu četru nedēļu laikā pēc tam, 
kad to saņēmušas abas iestādes. 
Priekšlikumu par pārvietojumu uzskata 
par apstiprinātu, izņemot, ja četru nedēļu 
laikā Eiropas Parlaments ar balsu 
vairākumu vai Padome ar kvalificētu 
balsu vairākumu to groza vai noraida. Ja 
Eiropas Parlaments vai Padome groza 
priekšlikumu par pārvietojumu, piemēro 
Finanšu regulas 31. panta 8. punktu.
Šā panta astotajā daļā minētais lēmums 
stājas spēkā, ja nedz Eiropas Parlaments, 
nedz arī Padome desmitajā daļā minētajā 
termiņā nenoraida priekšlikumu par 
pārvietojumu.
7. Attiecīgā dalībvalsts var jebkurā laikā 
var iesniegt Komisijai oficiālu 
paziņojumu, kas ietver pierādījumus par 
to, ka vispārējā nepilnība saistībā ar 
tiesiskumu ir novērsta vai vairs nepastāv.
Pēc attiecīgā dalībvalsts pieprasījuma vai 
pēc savas iniciatīvas Komisija izvērtē 
situāciju attiecīgajā dalībvalstī orientējoši 
viena mēneša laikā un jebkurā gadījumā 
saprātīgā termiņā no dienas, kad saņemts 
oficiālais paziņojums. Kad pilnīgi vai 
daļēji vairs nepastāv vispārējās nepilnības 
saistībā ar tiesiskumu, pamatojoties uz 
kurām tika pieņemti 5. punktā minētie 
pasākumi, Komisija nekavējoties pieņem 
lēmumu pilnīgi vai daļēji atcelt minētos 
pasākumus. Komisija, pieņemot savu 
lēmumu, vienlaikus iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
pilnībā vai daļēji atcelt 6. punktā minēto 
budžeta rezervi. Piemēro 5. punktā 
paredzēto kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 760
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
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Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad ir konstatētas vispārējas 

nepilnības saistībā ar tiesiskumu
1. Ja kādā no dalībvalstīm tiek 
konstatētas vispārējas nepilnības saistībā 
ar tiesiskumu, kuras ietekmē pareizas 
finanšu pārvaldības principus vai 
Savienības finanšu interešu aizsardzību, 
kā tas ir noteikts 3. pantā Regulā [.../...] 
par Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad dalībvalstīs ir vispārēji 
trūkumi saistībā ar tiesiskumu, Komisija 
ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu:
a) apturēt laika periodu, kas noteikts 
šīs regulas 17. panta 1. un 2. punktā 
minēto lēmumu pieņemšanai; vai
b) apturēt maksājumus no 
Mehānisma.
Šā panta 1. punktā minētais lēmums par 
maksājumu apturēšanu attiecas uz 
maksājuma pieteikumiem, kas iesniegti 
pēc dienas, kad ir pieņemts lēmums par 
maksājumu apturēšanu.
Regulas 17. pantā minētais laika periods 
tiek apturēts no nākamās dienas pēc šā 
punkta pirmajā daļā minētā lēmuma 
pieņemšanas.
Ja tiek apturēti maksājumi, tas notiek 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu 
Regulā [.../...] par Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
vispārējas nepilnības saistībā ar 
tiesiskumu.
2. Ja maksājums tiek apturēts 
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vispārēju nepilnību dēļ saskaņā ar 
1. punktu, Mehānisma galasaņēmēju un 
labuma guvēju likumīgās intereses 
pienācīgi aizsargā.
Pieņemot šādus pasākumus, Komisijai 
ņem vērā to iespējamo ietekmi uz 
galasaņēmējiem un labuma guvējiem.
Ja maksājumu apturēšana ietekmē 
galasaņēmējus un labuma guvējus, 
Komisija īsteno vajadzīgos pasākumus, lai 
pārņemtu atbildību par līdzekļu 
pārvaldību, un turpina veikt maksājumus 
šiem galasaņēmējiem un labuma 
guvējiem.
Atbildīgā valsts iestāde pienācīgi informē 
galasaņēmējus un labuma guvējus par 
vispārējo nepilnību situāciju. Tāpat 
viņiem nodrošina atbilstīgu informāciju, 
norādījumus un lietotājiem ērtus rīkus, 
tostarp tīmekļa vietnē vai interneta 
portālā, lai viņi varētu turpināt izmantot 
līdzekļus.
3. Ja novērtējums, kuru Komisija 
veic saskaņā ar 6. pantu Regulā [.../...] 
par Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad dalībvalstīs ir vispārējas 
nepilnības saistībā ar tiesiskumu, ir 
pozitīvs, tad Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu atcelt laika perioda vai 
maksājumu apturēšanu, kas minēta 
iepriekšējā punktā.
Attiecīgās procedūras vai maksājumus 
atsāk nākamajā dienā pēc apturēšanas 
atcelšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 761
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

9.a pants
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad ir konstatētas vispārējas 

nepilnības saistībā ar tiesiskumu
1. Ja kādā no dalībvalstīm tiek 
konstatēti vispārēji trūkumi saistībā ar 
tiesiskumu, kuri ietekmē pareizas finanšu 
pārvaldības principus vai Savienības 
finanšu interešu aizsardzību, kā tas ir 
noteikts 3. pantā Regulā [.../...] par 
Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad dalībvalstīs ir vispārēji 
trūkumi saistībā ar tiesiskumu, Komisija 
ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu 
apturēt laika periodu, kas noteikts šīs 
regulas 17. panta 1. un 2. punktā minēto 
lēmumu pieņemšanai, vai arī apturēt 
maksājumus no Atveseļošanas un 
noturības mehānisma.
Šā panta 1. punktā minēto lēmumu par 
maksājumu apturēšanu piemēro 
maksājumu pieteikumiem, kas iesniegti 
pēc dienas, kad pieņemts lēmums par 
maksājumu apturēšanu.
Šīs regulas 17. pantā minētā perioda 
apturēšanu piemēro no nākamās dienas 
pēc 1. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas. Ja tiek apturēti maksājumi, 
tas notiek saskaņā ar 4. panta 3. punktu 
Regulā [.../...] par Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
vispārējas nepilnības saistībā ar 
tiesiskumu.
2. Ja novērtējums, kuru Komisija 
veic saskaņā ar 6. pantu Regulā [.../...] 
par Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad dalībvalstīs ir vispārēji 
trūkumi saistībā ar tiesiskumu, ir pozitīvs, 
tad Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
lēmumu atcelt laika perioda vai 
maksājumu apturēšanu, kas minēta 
iepriekšējā punktā.
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Attiecīgās procedūras vai maksājumus 
atsāk nākamajā dienā pēc apturēšanas 
atcelšanas.
3. Ja Eiropas pusgadā un it sevišķi 
konkrētai valstij adresētos ieteikumos ir 
apzinātas problēmas, ar ko saistībā ir 
nepieciešamas steidzamas reformas, taču 
attiecīgā dalībvalsts piešķirto finansējumu 
izmanto neatbilstīgi, vai ja Komisija ir 
izlēmusi apturēt šādu finansējumu, jo tiek 
neapmierinoši īstenoti atveseļošanas un 
noturības plāni, vai ja pastāv nepilnības 
saistībā ar tiesiskumu, reģionālā un 
vietējā līmeņa darbības, kas palīdz risināt 
minētās problēmas, turpina saņemt 
Mehānisma finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 762
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad ir konstatētas vispārējas 

nepilnības saistībā ar tiesiskumu
1. Ja kādā no dalībvalstīm tiek 
konstatētas vispārējas nepilnības saistībā 
ar tiesiskumu, kuras ietekmē pareizas 
finanšu pārvaldības principus vai 
Savienības finanšu interešu aizsardzību, 
kā tas ir noteikts 3. pantā Regulā [.../...] 
par Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad dalībvalstīs ir vispārēji 
trūkumi saistībā ar tiesiskumu, Komisija 
ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu 
apturēt laika periodu, kas noteikts šīs 
regulas 17. panta 1. un 2. punktā minēto 
lēmumu pieņemšanai, vai arī apturēt 
maksājumus no Mehānisma.
Šā panta 1. punktā minētais lēmums par 



AM\1213689LV.docx 125/269 PE657.420v01-00

LV

maksājumu apturēšanu attiecas uz 
maksājuma pieteikumiem, kas iesniegti 
pēc dienas, kad ir pieņemts lēmums par 
maksājumu apturēšanu.
Regulas 17. pantā minētais laika periods 
tiek apturēts no nākamās dienas pēc šā 
punkta pirmajā daļā minētā lēmuma 
pieņemšanas.
Ja tiek apturēti maksājumi, tas notiek 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu 
Regulā [.../...] par Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
vispārējas nepilnības saistībā ar 
tiesiskumu.
2. Ja novērtējums, kuru Komisija 
veic saskaņā ar 6. pantu Regulā [.../...] 
par Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad dalībvalstīs ir vispārējas 
nepilnības saistībā ar tiesiskumu, ir 
pozitīvs, tad Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu atcelt laika perioda vai 
maksājumu apturēšanu, kas minēta 
iepriekšējā punktā.
Attiecīgās procedūras vai maksājumus 
atsāk nākamajā dienā pēc apturēšanas 
atcelšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 763
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad ir konstatētas vispārējas 

nepilnības saistībā ar tiesiskumu
1. Neskarot 19. pantā minētos 
pasākumus, atbalstam no Mehānisma var 
piemērot pasākumus, kuri noteikti 
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Regulā [.../...] par Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
vispārējas nepilnības saistībā ar 
tiesiskumu.
2. Komisijas novērtējumu par 
dalībvalstu sniegtajiem skaidrojumiem 
par to, vai ir sagaidāms, ka plānos 
paredzētie pasākumi novērsīs nepilnības 
saistībā ar LES 2. pantā noteiktajām 
vērtībām, kā minēts 16. pantā, tieši ņem 
vērā visās procedūrās, kuras īsteno 
saskaņā ar Regulu [.../...] par Savienības 
budžeta aizsardzību gadījumos, kad 
dalībvalstīs ir vispārējas nepilnības 
saistībā ar tiesiskumu.
3. Atbalstu no Mehānisma ir tiesīgi 
saņemt tikai tie plāni, kam 2. punktā 
minētajā Komisijas novērtējumā tiek 
piešķirts visaugstākais novērtējums.
4. Šā panta 2. punktā minēto 
novērtējumu publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 764
Markus Ferber, Esther de Lange

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Saistība ar Eiropas pusgadu

Līdzekļus no Atveseļošanas un noturības 
mehānisma izmaksā tikai tad, ja vismaz 
50 % no iepriekšējo trīs Eiropas pusgadu 
ciklu konkrētai dalībvalstij adresētajiem 
ieteikumiem ir īstenoti pietiekamā mērā 
vai ja dalībvalsts, kas iesniedz 
atveseļošanas un noturības plānu, ir 
paudusi saistošu apņemšanos šo mērķi 
sasniegt nākamo divu gadu laikā.

Or. en
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Pamatojums

Būtu jāparedz stimuli augsta līmeņa atbilstības panākšanai saistībā ar Eiropas pusgada 
konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem. Tādēļ ir vajadzīga stingra saikne starp ANM 
finansējumu un atbilstību pusgadam.

Grozījums Nr. 765
José Gusmão

Regulas priekšlikums
1.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānisma finansēšana
9. pants
Iespējamiem finansējuma avoti
1. Atveseļošanas un noturības 
mehānismu finansē no jauniem ES pašu 
resursiem pēc Eiropas Parlamenta un 
Padomes apstiprinājuma saņemšanas. 
Jaunie pašu resursi ir resursi, kā paredz 
vienošanās Padomē, proti:
a) finanšu darījuma nodoklis;
b) oglekļa ievednodoklis, kā Ursula von 
der Leyen noteikusi savās politikas 
pamatnostādnēs Komisijai;
c) digitālo pakalpojumu nodoklis saskaņā 
ar patlaban notiekošajām diskusijā ESAO 
līmenī;
d) plastmasas nodoklis.
Šos jaunos pašu resursus apstiprinās līdz 
2021. gada sākumam, un tie nodrošinās 
vajadzīgos līdzekļus, lai atmaksātu 
summas, kura Komisija piesaistīs kapitāla 
tirgos. Atveseļošanas un noturības 
mehānisms nesaņem līdzekļus no 
nākamajiem ES budžetiem.

Or. en

Grozījums Nr. 766
Markus Ferber
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Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Maksimālā finanšu iemaksa

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu paredzēt ģeogrāfisku piešķiršanu.

Grozījums Nr. 767
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni.

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

Maksimālo finanšu iemaksu 2021. un 
2022. gadā aprēķina pēc I pielikumā 
izklāstītās metodikas, proti, pamatojoties 
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uz katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto IKP uz vienu iedzīvotāju un 
vidējo relatīvo bezdarba līmeni 2015.–
2019. gada periodā.
Maksimālo finanšu iemaksu 2023. un 
2024. gadā aprēķina pēc I pielikumā 
izklāstītās metodikas, proti, pamatojoties 
uz iedzīvotāju skaitu, apgriezto IKP uz 
vienu iedzīvotāju un kumulatīvo reālā 
IKP procentuālo zudumu un vidējo 
relatīvo bezdarba līmeni, kas 
salīdzinājumā ar 2019. gadu ir konstatēts 
2020. un 2021. gada periodā. Attiecīgo 
maksimālo finanšu iemaksu aprēķina līdz 
2022. gada 30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 768
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni.

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

Maksimālo finanšu iemaksu 2021. un 
2022. gadā aprēķina pēc I pielikumā 
izklāstītās metodikas, proti, pamatojoties 
uz katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto IKP uz vienu iedzīvotāju un 
relatīvo bezdarba līmeni 2015.–2019. gada 
periodā.
Maksimālo finanšu iemaksu 2023. un 
2024. gadā aprēķina pēc I pielikumā 
izklāstītās metodikas, proti, pamatojoties 
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uz iedzīvotāju skaitu, apgriezto IKP uz 
vienu iedzīvotāju, relatīvo bezdarba līmeni 
katrā dalībvalstī 2015.–2019. gada 
periodā un kumulatīvo reālā IKP 
zudumu, kas salīdzinājumā ar 2019. gadu 
ir konstatēts 2020. un 2021. gada periodā, 
un attiecīgā maksimālā finanšu iemaksa 
tiks aprēķināta 2022. gada 30. jūnijā.

Or. en

Grozījums Nr. 769
Roberts Zīle

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni.

Katrai dalībvalstij pienākošos maksimālo 
finanšu iemaksu aprēķina šādi:

1. a) par 70 % no summas — pamatojoties 
uz katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni, kā noteikts I pielikumā izklāstītajā 
metodikā.

b) par atlikušajiem 30 % no summas — 
pamatojoties uz katras dalībvalsts 
iedzīvotāju skaitu, apgriezto iekšzemes 
kopproduktu (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
un — līdzvērtīgā attiecībā — reālā IKP 
izmaiņām 2020. gadā. Izmaiņas nosaka, 
balstoties uz Komisijas 2020. gada rudens 
prognozi.
2. Maksimālās finanšu iemaksas aprēķinu 
saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu 
katrai dalībvalstij par 2023. gadu 
atjaunina līdz 2022. gada 30. jūnijam 
attiecībā uz 30 % no summas piešķiršanu, 
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aizstājot datus no Komisijas 2020. gada 
rudens prognozes ar faktiskajiem datiem, 
pamatojoties uz katras dalībvalsts 
iedzīvotāju skaitu, apgriezto iekšzemes 
kopproduktu (IKP) uz vienu iedzīvotāju, 
reālā IKP izmaiņām 2020. gadā un reālā 
IKP kumulatīvajām izmaiņām 2020.–
2021. gada periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 770
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni.

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, Covid-
19 negatīvo ietekmi uz iekšzemes 
kopproduktu (IKP) uz vienu iedzīvotāju, 
ko novērtē kopš Covid-19 pandēmijas 
sākšanās ES, un relatīvā bezdarba līmeņa 
pieaugumu kopš Covid-19 pandēmijas 
sākšanās konkrētajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 771
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
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vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni.

vienu iedzīvotāju, relatīvo bezdarba līmeni, 
reālā IKP samazinājumu 2020. gadā un 
reālā IKP kumulatīvo samazinājumu 
2020.–2021. gada periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 772
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni.

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto summu, to aprēķina, 
ņemot vērā tādus koronavīrusa krīzes 
salīdzinošos rādītājus kā saslimstības 
gadījumu skaits, nāves gadījumu skaits, 
kā arī IKP un bezdarba līmeņa attīstība, 
sākot no 2020. gada februāra.

Or. de

Grozījums Nr. 773
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni.

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju, reālā IKP 
samazinājumu 2020. gadā un relatīvo 
bezdarba līmeni.

Or. en
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Grozījums Nr. 774
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu iemaksas iedalīšana (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
Or. en

Grozījums Nr. 775
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Periodam līdz 2022. gada 
31. decembrim Komisija iedalīšanai dara 
pieejamu 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto summu, proti, 334 950 000 000 
EUR. Katra dalībvalsts var iesniegt 
pieprasījumu, kas nepārsniedz tās 
10. pantā minēto maksimālo finanšu 
iemaksu, lai īstenotu savus atveseļošanas 
un noturības plānus.

1. Periodam līdz 2022. gada 
31. decembrim Komisija iedalīšanai dara 
pieejamas divas trešdaļas no 5. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minētās summas, 
lai segtu dalībvalstu pieprasījumu saskaņā 
ar šīs regulas III nodaļas 14.–18. pantu, 
un vienu trešdaļu — iepirkuma 
procedūrām saskaņā ar 18.a un 
18.b pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 776
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Periodam līdz 2022. gada 
31. decembrim Komisija iedalīšanai dara 
pieejamu 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto summu, proti, 334 950 000 000 
EUR. Katra dalībvalsts var iesniegt 
pieprasījumu, kas nepārsniedz tās 10. pantā 
minēto maksimālo finanšu iemaksu, lai 
īstenotu savus atveseļošanas un noturības 

1. Periodam līdz 2024. gada 
31. decembrim Komisija iedalīšanai dara 
pieejamu 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto summu, proti, 334 950 000 000 
EUR. Katra dalībvalsts var iesniegt 
pieprasījumu, kas nepārsniedz tās 10. pantā 
minēto maksimālo finanšu iemaksu, lai 
īstenotu savus atveseļošanas un noturības 
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plānus. plānus.
Or. en

Grozījums Nr. 777
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Periodam līdz 2022. gada 
31. decembrim Komisija iedalīšanai dara 
pieejamu 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto summu, proti, 334 950 000 000 
EUR. Katra dalībvalsts var iesniegt 
pieprasījumu, kas nepārsniedz tās 10. pantā 
minēto maksimālo finanšu iemaksu, lai 
īstenotu savus atveseļošanas un noturības 
plānus.

1. Periodam līdz 2022. gada 
31. decembrim Komisija iedalīšanai dara 
pieejamu 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto summu, proti, 200 000 000 000 
EUR. Katra dalībvalsts var iesniegt 
pieprasījumu, kas nepārsniedz tās 10. pantā 
minēto maksimālo finanšu iemaksu, lai 
īstenotu savus atveseļošanas un noturības 
plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 778
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Periodam līdz 2022. gada 
31. decembrim Komisija iedalīšanai dara 
pieejamu 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto summu, proti, 334 950 000 000 
EUR. Katra dalībvalsts var iesniegt 
pieprasījumu, kas nepārsniedz tās 10. pantā 
minēto maksimālo finanšu iemaksu, lai 
īstenotu savus atveseļošanas un noturības 
plānus.

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

Or. en

Grozījums Nr. 779
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Periodam līdz 2022. gada 
31. decembrim Komisija iedalīšanai dara 
pieejamu 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto summu, proti, 334 950 000 000 
EUR. Katra dalībvalsts var iesniegt 
pieprasījumu, kas nepārsniedz tās 10. pantā 
minēto maksimālo finanšu iemaksu, lai 
īstenotu savus atveseļošanas un noturības 
plānus.

1. Līdz 2024. gada 31. decembrim 
Komisija iedalīšanai dara pieejamu 
5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto 
summu. Katra dalībvalsts var iesniegt 
pieprasījumu, kas nepārsniedz tās 10. pantā 
minēto maksimālo finanšu iemaksu, lai 
īstenotu savus atveseļošanas un noturības 
plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 780
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis līdzfinansē vismaz 25 % no 
5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā 
pasākumu kopuma aplēstajām kopējām 
investīciju izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 781
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis līdzfinansē visus 
izdevumus šā Mehānisma ietvaros 20 % 
apmērā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis Atveseļošanas un noturības mehānismam izvēlas faktiskas 
politikas prioritātes, dalībvalstīm ir jāiesaistās izdevumu segšanā.
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Grozījums Nr. 782
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 783
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz periodu, kas sākas pēc 
2022. gada 31. decembra un beidzas 
2024. gada 31. decembrī, Komisija var 
rīkot uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus atbilstīgi Eiropas pusgada 
grafikam, ar nosacījumu, ka finanšu 
resursi ir pieejami. Tālab tā publicē 
indikatīvu grafiku, kurā norādīti 
attiecīgajā periodā organizējamie 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, un 

svītrots
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pie katra uzaicinājuma norāda iedalīšanai 
pieejamo summu. Lai īstenotu savu 
atveseļošanas un noturības plānu, katra 
dalībvalsts var ierosināt saņemt ne vairāk 
kā maksimālo summu, kas atbilst tai 
iedalītajai daļai no iedalīšanai pieejamās 
summas, kā minēts I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 784
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu, ka tiek maksimāli atbalstīta ekonomikas atveseļošana, ANM līdzekļus izmanto 
pēc iespējas ātrāk.

Grozījums Nr. 785
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Attiecībā uz periodu, kas sākas pēc 
2022. gada 31. decembra un beidzas 
2024. gada 31. decembrī, ja finanšu resursi 
ir pieejami Komisija aicina dalībvalstis 
atjaunināt savus nacionālos atveseļošanas 
un noturības plānus saskaņā ar prasībām 
un mērķiem, kuri izklāstīti šīs regulas 4., 
4.a un 14. pantā, lai piešķirtu papildu 
finanšu resursus.

Or. en

Grozījums Nr. 786
Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Attiecībā uz periodu, kas sākas pēc 
2022. gada 31. decembra un beidzas 
2024. gada 31. decembrī, Komisija var 
rīkot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
atbilstīgi Eiropas pusgada grafikam, ar 
nosacījumu, ka finanšu resursi ir pieejami. 
Tālab tā publicē indikatīvu grafiku, kurā 
norādīti attiecīgajā periodā organizējamie 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, un pie 
katra uzaicinājuma norāda iedalīšanai 
pieejamo summu. Vismaz 80 % no šiem 
līdzekļiem atbalsta rīcību klimata, 
biodaudzveidības un vides jomā, lai 
nodrošinātu atbilstību Eiropas zaļajam 
kursam un Parīzes Klimata nolīgumam. 
Lai īstenotu savu atveseļošanas un 
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summas, kā minēts I pielikumā. noturības plānu, katra dalībvalsts var 
ierosināt saņemt ne vairāk kā maksimālo 
summu, kas atbilst tai iedalītajai daļai no 
iedalīšanai pieejamās summas, kā minēts 
I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 787
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 788
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz periodu, kas sākas pēc 
2022. gada 31. decembra un beidzas 
2024. gada 31. decembrī, Komisija var 
rīkot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
atbilstīgi Eiropas pusgada grafikam, ar 
nosacījumu, ka finanšu resursi ir pieejami. 

2. Attiecībā uz periodu, kas sākas pēc 
2022. gada 31. decembra un beidzas 
2026. gada 31. decembrī, Komisija var 
rīkot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
atbilstīgi Eiropas pusgada grafikam, ar 
nosacījumu, ka finanšu resursi ir pieejami. 
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Tālab tā publicē indikatīvu grafiku, kurā 
norādīti attiecīgajā periodā organizējamie 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, un pie 
katra uzaicinājuma norāda iedalīšanai 
pieejamo summu. Lai īstenotu savu 
atveseļošanas un noturības plānu, katra 
dalībvalsts var ierosināt saņemt ne vairāk 
kā maksimālo summu, kas atbilst tai 
iedalītajai daļai no iedalīšanai pieejamās 
summas, kā minēts I pielikumā.

Tālab tā publicē indikatīvu grafiku, kurā 
norādīti attiecīgajā periodā organizējamie 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, un pie 
katra uzaicinājuma norāda iedalīšanai 
pieejamo summu. Lai īstenotu savu 
atveseļošanas un noturības plānu, katra 
dalībvalsts var ierosināt saņemt ne vairāk 
kā maksimālo summu, kas atbilst tai 
iedalītajai daļai no iedalīšanai pieejamās 
summas, kā minēts I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 789
Monika Hohlmeier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visas apropriācijas, kas nav 
izmantotas vai ir atbrīvotas līdz 
2024. gada beigām, pārvieto uz 
daudzgadu finanšu shēmu, lai stiprinātu 
tiešā pārvaldībā esošās ES programmas, 
kuras atbalsta Eiropas zaļo kursu un 
Digitālo programmu, kā arī programmas 
"Apvārsnis Eiropa", "Digitālā Eiropa" 
un "Erasmus+".

Or. en

Grozījums Nr. 790
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Priekšfinansējums

1. Ja Komisija būs pieņēmusi 
19. panta 1. punktā minētās juridiskās 
saistības un kad to pieprasīs dalībvalsts, 
vienlaikus iesniedzot atveseļošanas un 
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noturības plānu, 2021. gadā Komisija veic 
priekšfinansējuma maksājumu par 
summu līdz 20 % apmērā no juridiskajām 
saistībām neatmaksājama atbalsta veidā 
un — attiecīgā gadījumā un pēc 
atbalsttiesīgo dalībvalstu pieprasījum — 
līdz 10 % apmērā no aizdevuma atbalsta 
aizdevuma veidā, kā izklāstīts 19. pantā. 
Atkāpjoties no Finanšu regulas 
116. panta 1. punkta, Komisija atbilstīgo 
maksājumu veic 2 mēnešu laikā pēc tam, 
kad ir pieņēmusi 19. pantā minētās 
juridiskās saistības.
2. Ja tiek izmaksāts 
priekšfinansējums saskaņā ar 1. punktu, 
finanšu iemaksas attiecīgi koriģē.
3. Valstis, kas piedalās EPPO 
darbībās, pēc valstu pieprasījuma ir 
tiesīgas saņemt papildu 
priekšfinansējumu 5 % apmērā no 
juridiskajām saistībām neatmaksājama 
atbalsta veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 791
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 792
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

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

1. Pēc dalībvalsts pieprasījuma 
Komisija var attiecīgajai dalībvalstij 
piešķirt aizdevuma atbalstu tās 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 793
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līdz 2026. gada 31. decembrim pēc 
dalībvalsts pieprasījuma Komisija var 
attiecīgajai dalībvalstij piešķirt aizdevuma 
atbalstu tās atveseļošanas un noturības 
plānu īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 794
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līdz 2023. gada 31. decembrim pēc 
dalībvalsts pieprasījuma Komisija var 
attiecīgajai dalībvalstij piešķirt aizdevuma 
atbalstu tās atveseļošanas un noturības 
plānu īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 795
Markus Ferber

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

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

1. Līdz 2022. gada 31. decembrim pēc 
dalībvalsts pieprasījuma Komisija var 
attiecīgajai dalībvalstij piešķirt aizdevuma 
atbalstu tās atveseļošanas un noturības 
plānu īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu, ka tiek maksimāli atbalstīta ekonomikas atveseļošana, ANM līdzekļus izmanto 
pēc iespējas ātrāk.

Grozījums Nr. 796
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalsts aizdevumu var pieprasīt 
vai nu brīdī, kad tā iesniedz 15. pantā 
minēto atveseļošanas un noturības plānu, 
vai arī jebkurā citā brīdī līdz 2024. gada 
31. augustam. Ja aizdevuma pieprasījumu 
iesniedz citā brīdī, ja vien pieprasījumu 
pamatā nav nepieciešamība kompensēt 
saskaņā ar 10. pantu piešķirto summu 
samazinājumu, tam pievieno pārskatītu 
plānu ar papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 797
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts aizdevumu var pieprasīt 
vai nu brīdī, kad tā iesniedz 15. pantā 

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

gada atveseļošanas un noturības plānus vai 
to atjauninājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 798
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalsts aizdevumu var pieprasīt 
vai nu brīdī, kad tā iesniedz 15. pantā 
minēto atveseļošanas un noturības plānu, 
vai arī jebkurā citā brīdī līdz 2024. gada 
31. augustam.

Or. en

Grozījums Nr. 799
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 800
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalsts aizdevumu var pieprasīt 
vai nu brīdī, kad tā iesniedz 15. pantā 
minēto atveseļošanas un noturības plānu, 
vai arī jebkurā citā brīdī līdz 2026. gada 
31. augustam. Ja aizdevuma pieprasījumu 
iesniedz citā brīdī, tam pievieno pārskatītu 
plānu ar papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 801
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalsts aizdevumu var pieprasīt 
vai nu brīdī, kad tā iesniedz 15. pantā 
minēto atveseļošanas un noturības plānu, 
vai arī jebkurā citā brīdī līdz 2023. gada 
31. augustam. Ja aizdevuma pieprasījumu 
iesniedz citā brīdī, tam pievieno pārskatītu 
plānu ar papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 802
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts aizdevumu var pieprasīt 
vai nu brīdī, kad tā iesniedz 15. pantā 

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

minēto atveseļošanas un noturības plānu, 
vai arī jebkurā citā brīdī līdz 2022. gada 
31. augustam. Ja aizdevuma pieprasījumu 
iesniedz citā brīdī, tam pievieno pārskatītu 
plānu ar papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu, ka tiek maksimāli atbalstīta ekonomikas atveseļošana, ANM līdzekļus intensīvāk 
izmanto sākumposmā.

Grozījums Nr. 803
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizdevuma atbalsta prasīšanas 
iemesli, proti, lielākas finansiālās 
vajadzības saistībā ar papildu reformām un 
investīcijām;

a) aizdevuma atbalsta prasīšanas 
iemesli, proti, lielākas finansiālās 
vajadzības saistībā ar papildu investīcijām, 
it sevišķi pamatojoties uz finansējuma 
vajadzībām saistībā ar produktīvām un 
dzimumu ziņā līdzsvarotām un 
ilgtspējīgām publiskajām investīcijām 
infrastruktūrā saskaņā ar 4. panta 
minētajiem mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 804
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizdevuma atbalsta prasīšanas 
iemesli, proti, lielākas finansiālās 
vajadzības saistībā ar papildu reformām un 
investīcijām;

a) aizdevuma atbalsta prasīšanas 
iemesli, proti, lielākas finansiālās 
vajadzības saistībā ar papildu izaugsmi 
veicinošām reformām un ilgtspējīgām 
investīcijām;
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Or. en

Grozījums Nr. 805
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizdevuma atbalsta prasīšanas 
iemesli, proti, lielākas finansiālās 
vajadzības saistībā ar papildu reformām un 
investīcijām;

a) aizdevuma atbalsta prasīšanas 
iemesli, proti, lielākas finansiālās 
vajadzības saistībā ar reformām un 
investīcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 806
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) attiecīgā gadījumā papildu 
reformas un investīcijas, kurām daļēji vai 
pilnībā ir pieprasīts aizdevums, saskaņā ar 
15. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 807
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) papildu izaugsmi veicinošas 
reformas un ilgtspējīgas investīcijas 
saskaņā ar 15. pantu;

Or. en
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Grozījums Nr. 808
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) papildu investīcijas saskaņā ar 
15. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 809
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) informāciju par to, kā aizdevuma 
pieprasījums ir saistīts ar dalībvalsts 
vispārējo finanšu plānošanu un kā tas ir 
saistīts ar stabilas fiskālās politikas 
vispārējo mērķi saskaņā ar Savienības 
ekonomikas pārvaldības satvaru;

Or. en

Pamatojums

Būtu jāsniedz tāda informācija, kas ļauj novērtēt, vai aizdevuma piešķiršana varētu negatīvi 
ietekmēt ilgtermiņa parādu ilgtspēju.

Grozījums Nr. 810
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) informāciju par neatkarīgi 
novērtētu iespējamību, ka ierosinātās 
reformas netiks īstenotas;

Or. en
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Pamatojums

Pieņemot lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu, Padomei un Komisijai ir jānovērtē 
neīstenošanas iespējamība, lai pienācīgi ņemtu vērā šo risku.

Grozījums Nr. 811
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Gadījumā, ja aizdevuma 
pieprasījumu iesniedz citā brīdī, nevis 
atveseļošanas un noturības plāna 
iesniegšanas brīdī, un ja tas attiecas uz 
papildu reformām un investīcijām, tam 
būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Aizdevuma atbalsts attiecīgās 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānam nav lielāks par tā daļu no summas, 
kas noteikta 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā un aprēķināta, izmantojot 
I pielikumā izklāstīto metodiku.

Or. en



PE657.420v01-00 150/269 AM\1213689LV.docx

LV

Grozījums Nr. 813
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 814
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 815
Markus Ferber

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

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

4. Aizdevuma atbalsts attiecīgās 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānam nav lielāks par starpību starp 
atveseļošanas un noturības plāna kopējām 
izmaksām (kas attiecīgā gadījumā ir 
pārskatītas) un 10. pantā minēto maksimālo 
finanšu iemaksu. Katrai dalībvalstij 
piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms 
nepārsniedz 2 % no tās nacionālā 
kopienākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 816
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atkāpjoties no 4. punkta un ar 
nosacījumu, ka ir pieejami resursi, 
izņēmuma kārtā aizdevuma atbalsta 
summu var palielināt.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 817
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atkāpjoties no 4. punkta un ar 
nosacījumu, ka ir pieejami resursi, 
izņēmuma kārtā aizdevuma atbalsta 
summu var palielināt.

5. Atkāpjoties no 4. punkta un ar 
nosacījumu, ka ir pieejami resursi, 
izņēmuma kārtā vai gadījumā, ja 10. pantā 
minētā aprēķina rezultātā plāna 
īstenošanai faktiski piešķirtā summa ir 
mazāka par summu, kura minēta 
17. panta 1. punktā, aizdevuma atbalsta 
summu var palielināt.

Or. en



PE657.420v01-00 152/269 AM\1213689LV.docx

LV

Grozījums Nr. 818
Jens Geier, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz priekšlikumu par 
aizdevuma atbalsta pieprasījumu saskaņā 
ar 17. pantu. Vajadzības gadījumā 
atveseļošanas un noturības plānu attiecīgi 
groza.

Or. en

Grozījums Nr. 819
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) aizdevuma atbalsta prasīšanas un tā 
summas pamatojums ir uzskatāms par 
pamatotu un ticamu, ņemot vērā, kādas 
papildu izaugsmi veicinošas reformas un 
ilgtspējīgas investīcijas tiks realizētas; un

Or. en

Grozījums Nr. 820
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) aizdevuma atbalsta prasīšanas un tā 
summas pamatojums ir uzskatāms par 
pamatotu un ticamu, ņemot vērā, kādas 
reformas un investīcijas, kam pieprasa 
aizdevumu, tiks realizētas; un

Or. en
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Grozījums Nr. 821
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 822
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) aizdevuma atbalsta prasīšanas un tā 
summas pamatojums ir uzskatāms par 
pamatotu un ticamu, ņemot vērā, kādi 
papildu reformu un investīciju pasākumi 
tiks realizēti; un

Or. en

Grozījums Nr. 823
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vai papildu izaugsmi veicinošās 
reformas un ilgtspējīgās investīcijas atbilst 
16. panta 3. punkta kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 824
Dimitris Papadimulis,
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GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vai reformas un investīcijas, kam 
pieprasa aizdevumu, atbilst 16. panta 
3. punkta kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 825
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vai papildu reformas un investīciju 
pasākumi atbilst 16. panta 3. punkta 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 826
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai pastāv iespēja, ka dalībvalsts 
neatbilst aizdevuma kritērijiem;

Or. en

Pamatojums

Pieņemot lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu, Padomei un Komisijai ir jānovērtē 
neīstenošanas iespējamība, lai pienācīgi ņemtu vērā šo risku.

Grozījums Nr. 827
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizdevuma summa euro; a) aizdevuma summa euro; attiecīgā 
gadījumā tas ietver priekšfinansējuma 
aizdevuma atbalsta summu saskaņā ar 
11.a pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 828
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vidējais termiņš;

Or. en

Grozījums Nr. 829
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) maksimālais maksājumu skaits un 
atmaksas grafiks;

d) maksimālais maksājumu skaits un 
skaidrs, precīzs un saistošs atmaksas 
grafiks;

Or. en

Grozījums Nr. 830
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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



PE657.420v01-00 156/269 AM\1213689LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 831
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Atbilstoši Eiropas zaļajam kursam, kas ir 
Eiropas ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija, 
un lai ar darbiem apliecinātu Savienības 
apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu un 
sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, vismaz 40 % 
no katra atveseļošanas un noturības plāna 
summas tiek izmantoti, lai palīdzētu 
integrēt rīcību klimata un 
biodaudzveidības jomā un vides ilgtspējas 
mērķus, savukārt atveseļošanas un 
noturības plānā būtu jāievēro princips 
"nenodarīt būtisku kaitējumu" 
sociālajiem un vides ilgtspējas mērķiem. 
Komisija ar deleģēto aktu, kā arī pienācīgi 
izmantojot ES taksonomijā noteiktos 
kritērijus, pieņem attiecīgu metodiku, lai 
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palīdzētu dalībvalstīm šo prasību izpildīt.
Or. en

Grozījums Nr. 832
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 
ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu. 
Plānus izstrādā ciešā sadarbībā ar valsts 
un reģionālajām ieinteresētajām 
personām, piemēram, vietējām iestādēm, 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un privātā 
sektora pārstāvjiem.

Or. en

Grozījums Nr. 833
Clara Ponsatí Obiols

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. 
Saskaņā ar subsidiaritātes principu 
dalībvalstu iestādes šos plānus apspriež 
un par tiem vienojas ar reģionālajām un 
vietējām pārvaldes iestādēm. Šajos plānos 
ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts reformu 
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ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu.

un investīciju programma nākamajiem 
četriem gadiem. Atveseļošanas un 
noturības plānos, kas tiesīgi uz 
finansējumu šā instrumenta ietvaros, ir 
iekļauti pasākumi reformu un publisko 
investīciju projektu īstenošanai, izmantojot 
saskanīgu pasākumu kopumu.

Or. en

Grozījums Nr. 834
Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 835
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 

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

nākamajiem četriem gadiem, vienlaikus 
paredzot dalībvalstīm iespēju atjaunināt 
savus plānus saskaņā ar 18. pantu. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā Mehānisma 
ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu.

Or. en

Grozījums Nr. 836
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
gada atveseļošanas un noturības plānus. 
Šajos plānos, kas tiesīgi uz finansējumu šā 
instrumenta ietvaros, ir iekļauti pasākumi 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanai, izmantojot saskanīgus 
pasākumu kopumus.

Or. en

Grozījums Nr. 837
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 

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

ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu, 
vienlaikus veicinot privāto investīciju 
mobilizēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 838
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 839
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 

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

finansējumu šā instrumenta ietvaros, ir 
iekļauti pasākumi ilgtspējīgu 
pārkārtošanās reformu un publisko 
investīciju projektu īstenošanai, izmantojot 
saskanīgu pasākumu kopumu.

Or. en

Grozījums Nr. 840
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 841
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu.

Or. en

Grozījums Nr. 842
Marek Belka

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 843
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma līdz 
2024. gada 31. decembrim. Atveseļošanas 
un noturības plānos, kas tiesīgi uz 
finansējumu šā instrumenta ietvaros, ir 
iekļauti pasākumi reformu un publisko 
investīciju projektu īstenošanai, izmantojot 
saskanīgu pasākumu kopumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 844
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 845
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Katram atveseļošanas un 
noturības plānam piemēro šādas 
horizontālās prasības:
– atveseļošanas un noturības plānos ir 
konsekventi ievēroti Eiropas dzimumu 
līdztiesības stratēģijas 2020.–2025. gadam 
principi, un tajos ir izklāstīti galvenie 
darbības virzieni, kuros kopā ar 
pasākumiem, ar ko tiek īstenota integrēta 
pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai, ir iecerēts panākt 
dzimumu līdztiesību;
– atveseļošanas un noturības plāns 
nodrošina Eiropas pievienoto vērtību;
– atbilstoši Eiropas zaļajam kursam, kas 
ir Eiropas ilgtspējīgas izaugsmes 
stratēģija, un lai ar darbiem apliecinātu 
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Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un sasniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, vismaz 37 % no katra 
atveseļošanas un noturības plāna summas 
tiek izmantoti, lai palīdzētu integrēt rīcību 
klimata jomā; vismaz 20 % no summas, 
kas palīdz integrēt rīcību klimata jomā, 
izmanto zaļās pārkārtošanās pīlārā, kurš 
palīdz pārkārtoties uz Savienības jaunāko 
2030. gada klimata mērķu sasniegšanu un 
atbilstības nodrošināšanu ES 
klimatneitralitātes mērķim līdz 
2050. gadam;
– atbilstoši Digitālās programmas 
prioritātēm un nepieciešamībai pabeigt 
digitālā vienotā tirgus izveidi, kas 
palielinās Savienības konkurētspēju 
globālā līmenī, kā arī uzlabos Savienības 
noturību, novatorismu un stratēģisko 
autonomiju, vismaz 20 % no katra 
atveseļošanas un noturības plāna summas 
tiek izmantoti, lai atbalstītu investīcijas 
digitālās tehnoloģijās, infrastruktūrā un 
procesos;
– atbilstoši Eiropas Atveseļošanas 
instrumentam (Next Generation EU), kas 
pēc būtības ir nākotnes instruments, un 
apzinoties, cik digitālo prasmju 
programma, Garantija bērniem un 
Garantija jauniešiem ir svarīgas, lai 
šodienas jaunieši nekļūtu par 
"ierobežojumu paaudzi", vismaz 20 % no 
katra atveseļošanas un noturības plāna 
summas tiek izmantoti, lai palīdzētu 
novērst ilgstoša kaitējuma risku jauniešu 
izredzēm darba tirgū un jauniešu 
labklājībai kopumā, un tādēļ piedāvā tieši 
jauniešiem paredzētus vispusīgus 
risinājumus un atbildes pasākumus 
attiecībā uz nodarbinātību, izglītību un 
prasmēm;
– plāni netiek izmantoti pretēji ES 
stratēģiskajām un ekonomiskajām 
interesēm; šajā saistībā nedrīkst atbalstīt 
projektus, kas ir trešo valstu stratēģiskajos 
investīciju plānos;
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– plānu atbalsts neaizstāj valsts budžeta 
kārtējos izdevumus un ievēro ES 
finansējuma papildināmības principu.

Or. en

Grozījums Nr. 846
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atveseļošanas un noturības 
plānos, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu 
no šā instrumenta, vismaz 75 % no 
5. panta 1.a punktā un 10. pantā minētās 
valsts maksimālās finanšu iemaksas 
neatmaksājamās summas, kuru novērtē 
kopējās izmaksās, piešķir investīciju un 
reformas pasākumiem, kas risina 3. pantā 
noteikto Eiropas prioritāro rīcībpolitiku 
problēmas.
Izstrādājot nacionālos plānus un ievērojot 
kopējo minimālo piešķīrumu 75 % 
apmērā, dalībvalstis vismaz 20 % no savas 
maksimālās finanšu iemaksas 
neatmaksājamās daļas, kuru novērtē kā 
izmaksas, piešķir katrai no trim 3. pantā 
noteiktajām Eiropas prioritārajām 
rīcībpolitikām un atlikušos 15 % var 
elastīgi sadalīt starp trim minētajām 
rīcībpolitikām. Lai atvieglotu nacionālo 
plānu izstrādi, šīs regulas IIIa pielikumā 
ir ietverti nesaistoši norādījumi par 
reformas un investīciju pasākumiem, kas 
ietilpst šajās trīs Eiropas prioritārajās 
rīcībpolitikās.

Or. en

Grozījums Nr. 847
Luděk Niedermayer

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

1.a IKT trūkuma atspoguļošana skolu 
mācību jomā pandēmijas laikā. E-
mācīšanās, attālinātās un uz projektiem 
balstītas mācīšanās ātrāka veicināšana, it 
sevišķi sākumskolā un pamatizglītības 
otrajā posmā visā ES. Tas ne tikai 
palielinās ES ekonomikas konkurētspēju, 
bet nodrošinās izglītojamiem prasmes, 
kuras vajadzīgas pašreizējā un nākotnes 
ekonomikā. Tas uzlabos skolu noturību 
nākotnes pandēmiju gadījumā, samazinot 
šādu notikumu kaitīgo ietekmi uz 
jaunākajām paaudzēm.

Or. en

Grozījums Nr. 848
Angelika Winzig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Mehānisma līdzekļi tāpat būtu 
jāizmanto, lai palielinātu piešķīrumus jau 
esošiem valstu finansēšanas 
instrumentiem, ko var iekļaut 
atveseļošanas un noturības plānos; tas 
ļaus līdzekļus izmantot ātrāk un panākt 
ātru reālo ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 849
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Mehānisms neatbalsta pasākumus, 
kas kaitē kādam no Regulā (ES) 2020/852 
uzskaitītajiem vides mērķiem saskaņā ar 
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minētās regulas 17. pantu.
Or. en

Grozījums Nr. 850
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Atbilstīgi Eiropas sociālo tiesību 
pīlāram, kas ir Eiropas sociālā progresa 
stratēģija, vismaz 30 % no atveseļošanas 
un noturības plāna sekmē sociālo un 
teritoriālo kohēziju, tostarp Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra mērķu īstenošanu. 
Neviena no Atveseļošanas un noturības 
mehānisma atbalstītajām reformām un 
investīcijām nedrīkst būt pretrunā Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanai. 
Komisija ar deleģēto aktu pieņem 
attiecīgu metodiku, lai palīdzētu 
dalībvalstīm izpildīt šīs prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 851
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Investīciju un reformas pasākumi, 
kas plānoti pēc 2020. gada 1. februāra un 
kas saistīti ar Covid-19 pandēmijas 
radītajām ekonomiskajām un sociālajām 
sekām, turpmāk ir tiesīgi saņemt 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
atbalstu ar nosacījumu, ka tiek ievērotas 
šīs regulas prasības.

Or. en
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Grozījums Nr. 852
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Atveseļošanas un noturības plāni 
atbilst mērķim ierobežot globālās 
temperatūras paaugstināšanos 1,5 °C 
apmērā virs līmeņa pirms rūpniecības 
ēras un Savienības klimata un vides 
mērķiem. Vismaz 40 % no visu 
atveseļošanas un noturības plānu 
aplēstajām kopējām izmaksām piešķir 
darbībām, kas ievērojami palīdz mazināt 
klimata pārmaiņas vai pielāgoties tām 
saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 
10. un 11. pantu. Vismaz 10 % no visu 
atveseļošanas un noturības plānu 
aplēstajām kopējām izmaksām papildus 
piešķir darbībām, kas ievērojami palīdz 
sasniegt kādu no citiem regulā 
noteiktajiem vides mērķiem. Komisija 
pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 
25.a pantu, lai noteiktu metodiku un 
saistīto ziņošanas noteikumu nolūkā 
palīdzēt dalībvalstīm izpildīt šā punkta 
prasības un uzraudzīt atbilstību šīm 
prasībām.
Visi līdzekļi, ko piešķir zaļās 
pārkārtošanās politikas jomai, atbalsta 
saimnieciskās darbības, kuras atzīstamas 
par vidiski ilgtspējīgām saskaņā ar 
Regulas (ES) 2020/852 3. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 853
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.d punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Mehānisms atbalsta tikai tādas 
darbības, kas nerada būtisku kaitējumu 
vienam vai vairākiem no vides mērķiem, 
kuri minēti Regulas (ES) 2020/852 
9. pantā saskaņā ar Regulas (ES) 
2020/852 17. pantu, kā arī darbības, kas 
īstenotas saskaņā ar "minimuma 
aizsargpasākumiem", kuri noteikti 
Regulas (ES) 2020/852 18. pantā, un 
neatbalsta darbības un neietver 
investīcijas, kas veicina aktīvu iesīksi, 
kura apdraud Savienības klimata un vides 
mērķu sasniegšanu. It sevišķi neatbalsta 
investīcijas, kas saistītas ar:
a) atomelektrostaciju dezekspluatāciju, 
ekspluatāciju, pielāgošanu vai darbmūža 
pagarināšanu, kā arī kodolatkritumu 
apsaimniekošanu vai uzglabāšanu;
b) fosilā kurināmā izpēti, ražošanu, 
pārstrādi, izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu;
c) atkritumu apglabāšanu poligonos;
d) atkritumu sadedzināšanas iekārtām;
e) lidostu infrastruktūru, izņemot 
tālākajos reģionos;
f) transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar 
iekšdedzes motoru.

Or. en

Grozījums Nr. 854
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Komisija var saskaņā ar 
25.a pantu pieņemt deleģēto aktu, lai 
papildinātu [1.d] punktā minēto sarakstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 855
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.f Neskarot šajā pantā minētās 
piešķiršanas prasības, dalībvalstis 
nodrošina no Mehānisma saņemto 
līdzekļu uz vajadzībām balstītu 
piešķiršanu pašvaldībām un vietējām 
valdībām un vismaz 10 % no 10. pantā 
minētās maksimālās finanšu iemaksas 
piešķir pašvaldībām un vietējām 
valdībām, kā arī paredz tiešu piekļuvi 
šiem resursiem. Komisija pieņem 
deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu, lai 
noteiktu pasākumus, kas dalībvalstīm ir 
jāīsteno, lai Mehānisma resursus 
nodrošinātu pašvaldībām un vietējām 
valdībām.

Or. en

Grozījums Nr. 856
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.g Atbalsttiesīgi plāni balstās uz 
plānoto pasākumu dzimumu ietekmes 
novērtējumu saskaņā ar dzimumu 
līdztiesības stratēģijā izklāstītajiem 
mērķiem un ņem vērā rezultātus, lai 
efektīvi risinātu krīzes negatīvo ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību, it sevišķi nodrošinot 
kvalitatīvu darbvietu radīšanu sievietēm, 
vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirības samazināšanu un sieviešu 
uzņēmēju piekļuvi kredītiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 857
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

__________________
21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.
22 […]

Or. en

Grozījums Nr. 858
Sirpa Pietikäinen

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no ES klimata un 
vides mērķiem, it sevišķi no 
pārkārtošanās, lai sasniegtu Savienības 
2030. gada klimata mērķus un panāktu 
ES klimatneitralitāti līdz 2050. gadam 
saskaņā ar Regulu XXXX/XX (Eiropas 
Klimata akts), un digitālās pārkārtošanās 
vai ir tai relevantas. Atveseļošanas un 
noturības plāni ir arī saderīgi ar 
informāciju, ko dalībvalstis iekļāvušas 
Eiropas pusgada kontekstā sagatavotajās 
valsts reformu programmās, nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos un to 
atjauninājumos saskaņā ar Regulu (ES) 
2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi. Lai nodrošinātu, 
ka atveseļošanas un noturības plāni palīdz 
dalībvalstī panākt klimatneitralitāti līdz 
2050. gadam, vismaz 40 % no katra 
atveseļošanas un noturības plāna summas 
palīdz integrēt klimatrīcību un 10 % — 
biodaudzveidību.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 859
Martin Hojsík

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no ES klimata un 
vides mērķiem, it sevišķi no 
pārkārtošanās, lai sasniegtu Savienības 
2030. gada klimata mērķus un panāktu 
ES klimatneitralitāti līdz 2050. gadam 
saskaņā ar Regulu XXXX/XX (Eiropas 
Klimata akts), un digitālās pārkārtošanās 
vai ir tai relevantas. Atveseļošanas un 
noturības plāni ir arī saderīgi ar 
informāciju, ko dalībvalstis iekļāvušas 
Eiropas pusgada kontekstā sagatavotajās 
valsts reformu programmās, nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos un to 
atjauninājumos saskaņā ar Regulu (ES) 
2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi. Lai nodrošinātu, 
ka atveseļošanas un noturības plāni palīdz 
dalībvalstīm panākt klimatneitralitāti līdz 
2050. gadam, vismaz 37 % no katra 
atveseļošanas un noturības plāna summas 
palīdz integrēt klimatrīcību un 10 % — 
biodaudzveidību.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Pamatojums

EP savā rezolūcijā 2020/2732(RSP) aicināja noteikt saistošus mērķrādītājus 30 % attiecībā 
uz klimatu un 10 % — biodaudzveidību. Attiecīgi EP būtu jāpieprasa klimata izdevumi >37 % 
apmērā (saskaņā ar EK 2020. gada 27. augusta novērtējumu Fiche Nr. 84 par klimata 
politikas integrēšanu), lai sasniegtu 30 % klimata mērķrādītāju, par ko lēmusi EUCO 
attiecībā uz DFS un NGEU, un 10 % attiecībā uz biodaudzveidības izdevumiem ANM. Šī 
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pieejama paredz divkāršu uzskaiti, proti, biodaudzveidības mērķa sasniegšanu var sekmēt ar 
klimatu saistīti izdevumi.

Grozījums Nr. 860
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 861
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels
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14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās vai ir tai relevantas. Tāpat 
atveseļošanas un noturības plānos ņem 
vērā nozares un politikas jomas, kas 
parasti Eiropas pusgada kontekstā saņem 
maz uzmanības, taču ievērojami cieš no 
pandēmijas, piemēram, izglītības un 
kultūras nozares. Tādēļ katrs 
atveseļošanas un noturības plāns vismaz 
2 % no kopējā budžeta velta izglītības un 
kultūras nozarēm. Turklāt 10 % velta 
investīcijām kvalitatīvā un iekļaujošā 
izglītībā. Atveseļošanas un noturības plāni 
ir arī saderīgi ar informāciju, ko 
dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 
kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/199921, 
teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, ko paredz Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds22, un partnerību nolīgumos un 
darbības programmās, ko paredz 
Savienības fondi.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 862
Agnès Evren
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Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās vai ir tai relevantas, un ar 
Eiropas Savienības stratēģiskās 
autonomijas nostiprināšanu. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, jauniešu garantiju 
ieviešanas plānos un partnerību nolīgumos 
un darbības programmās, ko paredz 
Savienības fondi. Turklāt atveseļošanas 
un noturības plāni ir saderīgi ar Eiropas 
pievienotās vērtības principu un tiem 
jānodrošina ieguldījumi uz nākotni 
vērstos projektos, tehnoloģijās un 
infrastruktūrā, lai garantētu ES 
ilgtermiņa noturību un konkurētspēju.

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

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

22 […]. 22 […].
Or. fr

Grozījums Nr. 863
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās 
un partnerību nolīgumos un darbības 
programmās, ko paredz Savienības fondi.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 864
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Elżbieta Kruk

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās vai ir tai relevantas. 

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

atveseļošanas un noturības plānos ņem 
vērā nozares un politikas jomas, kas 
parasti Eiropas pusgada kontekstā saņem 
maz uzmanības, taču ievērojami cieš no 
pandēmijas, piemēram, kultūras un 
izglītības nozares. Tādēļ katrs 
atveseļošanas un noturības plāns vismaz 
2 % no kopējā budžeta velta izglītības un 
kultūras nozarēm un jomām. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 865
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un 
digitālās pārkārtošanās vai ir tai 
relevantas. Atveseļošanas un noturības 
plāni ir arī saderīgi ar informāciju, ko 
dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas saistītas ar Stabilitātes un 
izaugsmes paktu un makroekonomikas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūru.



AM\1213689LV.docx 179/269 PE657.420v01-00

LV

kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/199921, 
teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.
__________________ __________________
21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 866
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni 
sekmē Savienības stratēģisko autonomiju 
un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 
īstenošanu un ir saderīgi ar jaunākajām 
relevantajām jaunākā Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
kā arī problēmām un prioritātēm, kas 
apzinātas Padomes jaunākajos ieteikumos 
par ekonomikas politiku eurozonā 
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, jo īpaši 
tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās vai ir tai relevantas, un tām, 
kuras ir relevantas saistībā ar Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanu. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
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iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 867
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



AM\1213689LV.docx 181/269 PE657.420v01-00

LV

personām, tostarp sociālajiem partneriem 
un pilsonisko sabiedrību saskaņā ar 
rīcības kodeksu par partnerību.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 868
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, 2020. gada 
Eiropas pusgada kontekstā konstatētajām 
konkrētām valstīm raksturīgajām 
problēmām un prioritātēm, proti, ar 
relevantajiem ieteikumiem, kas ir tieši 
saistīti ar 3. pantā noteiktajām Eiropas 
prioritārajām rīcībpolitikām. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
kā arī nacionālajos enerģētikas un klimata 
plānos un to atjauninājumos saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/199921, Eiropas 
dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–
2025. gadam, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi. Atveseļošanas un 
noturības plāni ir arī saderīgi ar 
pienākumu ievērot un veicināt LES 
2. pantā noteiktās vērtības.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 869
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar — un ievēro prioritāti attiecībā 
uz — relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās, kā arī no pārkārtošanās uz 
noturīgu aprūpes ekonomiku, vai ir tām 
relevantas. Atveseļošanas un noturības 
plāni ir arī saderīgi ar informāciju, ko 
dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 
kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un citos vides mērķos, to 
atjauninājumos saskaņā ar Regulu (ES) 
2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi. Atveseļošanas un 
noturības plāni ir arī saderīgi ar 
nacionālajām dzimumu līdztiesības 
stratēģijām.

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

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



AM\1213689LV.docx 183/269 PE657.420v01-00

LV

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 870
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar Eiropas pusgada kontekstā 
konstatētajām prioritātēm, jo īpaši tām, kas 
izriet no zaļās un digitālās pārkārtošanās 
vai ir tai relevantas, prioritātēm, kuras 
veicina darbvietu radīšanu, ilgtspējīgu 
izaugsmi un sociālās, ekonomiskās un 
teritoriālās kohēzijas uzlabošanos, kā arī 
prioritātēm, kas apzinātas Padomes un 
Eiropas Parlamenta apspriestajās 
stratēģiskajās ievirzēs. Atveseļošanas un 
noturības plāni ir arī saderīgi ar 
informāciju, ko dalībvalstis iekļāvušas 
Eiropas pusgada kontekstā sagatavotajās 
valsts reformu programmās, nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos un to 
atjauninājumos saskaņā ar Regulu (ES) 
2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 871
Linea Søgaard-Lidell
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Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 872
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 

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

raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās vai ir tām relevantas, kā arī 
plānos ievēro ES taksonomiju un principu 
"nenodarīt būtisku kaitējumu". 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un citos vides mērķos, to atjauninājumos 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/199921, 
teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, ko paredz Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds22, un partnerību nolīgumos un 
darbības programmās, ko paredz 
Savienības fondi.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 873
Piernicola Pedicini

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un digitālās 
pārkārtošanās vai ir tai relevantas. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos saskaņā ar Regulu 

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

(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi. Atveseļošanas un 
noturības plāni ir saderīgi ar Savienības 
klimata un vides mērķiem.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 874
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni 
efektīvi sekmē 3. pantā noteikto darbības 
jomu un 4. pantā noteiktos mērķus. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

__________________ __________________
21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 

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

11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 875
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 876
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn
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Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 877
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas izriet no zaļās un 
digitālās pārkārtošanās vai ir tai 

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saskaņoti ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm. 
Eurozonas valstu gadījumā uzmanību 
pievērš relevantajiem ieteikumiem par 
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relevantas. Atveseļošanas un noturības 
plāni ir arī saderīgi ar informāciju, ko 
dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 
kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/199921, 
teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, ko paredz Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds22, un partnerību nolīgumos un 
darbības programmās, ko paredz 
Savienības fondi.

eurozonu, kurus apstiprinājusi Padome. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 878
Erik Bergkvist

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 879
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar Eiropas pusgada, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra un ilgtspējīgas 
attīstības mērķu, valstu reformu 
programmu, nacionālo enerģētikas un 
klimata plānu, taisnīgas pārkārtošanās 
programmu, partnerības nolīgumu, 
darbības programmu, kuras pieņemtas 
Savienības fondu ietvaros, un/vai to 
darbību, kas saistītas ar Savienības tiesību 
aktu un rīcībpolitiku īstenošanu, 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
kas ir relevantas saistībā ar 3. pantā 
minēto mērķu sasniegšanu, jo īpaši tām, 
kas izriet no zaļās, taisnīgas un digitālās 
pārkārtošanās vai ir tai relevantas.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en
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Grozījums Nr. 880
Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 881
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 

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

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

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 882
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 883
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas ir relevantas saistībā ar 
3. pantā uzskaitītajām Eiropas 
prioritārajām jomām. Atveseļošanas un 
noturības plāni ir arī saderīgi ar 
informāciju, ko dalībvalstis iekļāvušas 
Eiropas pusgada kontekstā sagatavotajās 
valsts reformu programmās, nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos un to 
atjauninājumos saskaņā ar Regulu (ES) 
2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

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

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.
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22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 884
José Gusmão

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām konkrētām valstīm 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm 
un ir saskaņoti ar 3. pantā noteiktajiem 
mērķiem, kā arī ar [Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra rīcības plāna] īstenošanu. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos saskaņā ar Regulu 
(ES) 2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

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

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

22 […] 22 […]
Or. en

Grozījums Nr. 885
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Atveseļošanas un noturības plānos 
neparedz finansējumu ceļu 
infrastruktūras projektiem, kas jau tika 
finansēti no ERAF līdzekļiem 2014.–
2020. gada plānošanas periodā.

Or. fr

Grozījums Nr. 886
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbilstoši Eiropas zaļajam kursam, 
kas ir Eiropas ilgtspējīgas izaugsmes 
stratēģija, un lai ar darbiem apliecinātu 
Savienības apņemšanos panākt 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, īstenot 
Parīzes nolīgumu un sasniegt Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, vismaz 37 % no katra 
atveseļošanas un noturības plāna summas 
tiek izmantoti, lai palīdzētu integrēt rīcību 
klimata jomā.
Komisija pieņem vajadzīgo metodiku, 
attiecīgā gadījumā izmantojot 
Regulā (ES) 2020/852 par regulējuma 
izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai noteiktos kritērijus, lai 
palīdzētu dalībvalstīm izpildīt šo prasību 
un parādīt, kā tās savās tautsaimniecībās 
būtiski samazina klimatam nekaitīgu 
investīciju iztrūkumu.

Or. en

Grozījums Nr. 887
Csaba Molnár
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Regulas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katrā dalībvalstī 10 % no 
10. pantā minētās maksimālās finanšu 
iemaksas piešķir pašvaldībām un vietējām 
valdībām, kurām nodrošina tiešu piekļuvi 
šiem resursiem. Prioritāti piešķir šādām 
dalībvalstu pašvaldībām un vietējām 
valdībām:
– kuras pandēmija ir skārusi vissmagāk, 
ņemot vērā Covid-19 inficēšanās 
gadījumu absolūto skaitu attiecīgajās 
teritorijās;
– kurās ir zemāks finansiālo iespēju 
līmenis, lai risinātu Covid-19 krīzes 
radītās problēmas, ko izsaka vietējā IKP 
uz iedzīvotāju.

Or. en

Grozījums Nr. 888
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija ar deleģēto aktu pieņem 
vajadzīgo metodiku, balstoties uz 
Regulu (ES) 2020/852 [Regula par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai], lai palīdzētu dalībvalstīm 
izpildīt 40 % un 10 % izdevumu mērķus, 
kas noteikti 14. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 889
Martin Hojsík

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

2.a Komisija ar deleģēto aktu pieņem 
vajadzīgo metodiku, balstoties uz 
Regulu (ES) 2020/852 [Regula par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai], lai palīdzētu dalībvalstīm 
izpildīt 37 % un 10 % izdevumu mērķus, 
kas noteikti 14. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 890
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalsttiesīgi ir pasākumi, ko 
īsteno, sākot no 2020. gada 1. februāra, 
un kas saistīti ar Covid-19 pandēmijas 
ekonomiskās un sociālās ietekmes 
mazināšanu ar nosacījumu, ka tie atbilst 
šajā regulā noteiktajiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 891
Piernicola Pedicini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Parasti prioritāti piešķir 
dalībvalstu reģioniem un teritorijām ar 
augstāko bezdarba līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 892
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Regulas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atveseļošanas un noturības plāni 
ir saderīgi ar pienākumu ievērot un 
veicināt LES 2. pantā noteiktās vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 893
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atveseļošanas un noturības plāni 
palīdz stiprināt vienoto tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 894
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 26.a pantu, lai 
noteiktu pasākumus, kas dalībvalstīm ir 
jāīsteno, lai Mehānisma resursus 
nodrošinātu pašvaldībām un vietējām 
valdībām.

Or. en

Grozījums Nr. 895
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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



AM\1213689LV.docx 199/269 PE657.420v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Atveseļošanas un noturības plāni 
palīdz izlīdzināt un samazināt reģionālās 
atšķirības, un šajā saistībā it sevišķi tiek 
sekmēti Eiropas mēroga projekti.

Or. en

Grozījums Nr. 896
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Vismaz 50 % no katrā 
atveseļošanas un noturības plānā iekļautā 
kopējā prasījuma izmanto, lai integrētu 
klimata un vides mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 897
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Investīcijas, kas neatbilst 
principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu", kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
2020/852 [ES Taksonomijas regula], nav 
atbalsttiesīgas.

Or. en

Grozījums Nr. 898
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 899
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 900
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalstij nepiemēro Eiropas 
pusgada uzraudzību un izvērtēšanu, 

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

Or. en

Grozījums Nr. 901
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja dalībvalstij nepiemēro Eiropas 
pusgada uzraudzību un izvērtēšanu, 
pamatojoties uz Regulas (ES) 472/2013 
12. pantu, vai tai piemēro pārbaudes 
pasākumus saskaņā ar Padomes Regulu 
(EK) Nr. 332/2002, saistībā ar problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas ar minētajās 
regulās izklāstītajiem pasākumiem, 
attiecīgajai dalībvalstij piemēro šīs regulas 
noteikumus. Atveseļošanas un noturības 
plāni paredz arī efektīvus pasākumus, lai 
sniegtu daudzveidīgu un nediskriminējošu 
atbalstu bezpeļņas pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, bezpeļņas organizācijām, 
neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem un 
pašvaldībām, reģioniem un citām 
pašvaldību iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 902
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalstij nepiemēro Eiropas 3. Ja dalībvalstij nepiemēro Eiropas 
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pusgada uzraudzību un izvērtēšanu, 
pamatojoties uz Regulas (ES) 472/2013 
12. pantu, vai tai piemēro pārbaudes 
pasākumus saskaņā ar Padomes Regulu 
(EK) Nr. 332/2002, saistībā ar problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas ar minētajās 
regulās izklāstītajiem pasākumiem, 
attiecīgajai dalībvalstij piemēro šīs regulas 
noteikumus.

pusgada uzraudzību un izvērtēšanu, 
pamatojoties uz Regulas (ES) 472/2013 
12. pantu, vai tai piemēro pārbaudes 
pasākumus saskaņā ar Padomes Regulu 
(EK) Nr. 332/2002, saistībā ar prioritātēm, 
kuras apzinājusi Komisija un neatkarīgi 
eksperti, attiecīgajai dalībvalstij piemēro 
šīs regulas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 903
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalsts, kas vēlas saņemt 
atbalstu no Mehānisma, atveseļošanas un 
noturības plāna izstrādē iesaista 
ieinteresētās personas, it sevišķi reģionālā 
un vietējā līmeņa pārstāvjus vai iestādes, 
ekonomikas un sociālos partnerus, kā arī 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas un 
citas ieinteresētās personas saskaņā ar 
partnerības principu, kurš izklāstīts 
Regulā (ES) Nr. 1303/2013, it sevišķi tās 
5. pantā. Tas pats attiecas uz pašvaldībām 
un vietējām valdībām, kad tās tieši 
piekļūst Mehānisma resursiem saskaņā ar 
šīs regulas 14. panta 1.e punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 904
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šī regula un saistītās reformas un 
investīcijas pilnībā atbilst LESD 
152. pantam, un atveseļošanas un 
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noturības plānos, ko izdod saskaņā ar šo 
regulu, ņem vērā valstu praksi un 
sistēmas, tostarp atalgojuma noteikšanai. 
Šajā regulā un saistītajās reformās un 
investīcijās pienācīgi ņem vērā Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 28. pantu, 
un tās nedrīkst skart tiesības apspriest, 
noslēgt un ieviest koplīgumus vai rīkoties 
kolektīvi saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 905
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Nacionālie atveseļošanas un 
noturības plāni, kas pieņemti saskaņā ar 
šīs regulas 15. pantu, atbilst Savienības 
klimatneitralitātes mērķim un ES 
taksonomijai, kā arī ievēro principu 
"nenodarīt būtisku kaitējumu". Neviena 
darbība un pasākums, kas īstenots 
saskaņā ar nacionālajiem atveseļošanas 
un noturības plāniem, nedrīkst būtiski 
kaitēt ES taksonomijas vides mērķiem. 
Izslēdz investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ieguvi, ražošanu, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu, transportēšanu, 
pārvadi vai sadedzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 906
Moritz Körner, Nicola Beer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Mehānisma atbalstu ir tiesīgas 
saņemt tikai tādas dalībvalstis, kas 
piedalās Eiropas Prokuratūrā (EPPO) vai 
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kas līdz 2020. gada 31. decembrim 
pieprasa dalību EPPO.

Or. en

Grozījums Nr. 907
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalsts var līdz 15.oktobrim 
atjaunināt savus gada atveseļošanas un 
noturības plānus saskaņā ar šīs regulas 
18. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 908
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Atveseļošanas un noturības plāni 
atbilst Finanšu regulas noteikumiem par 
interešu konfliktu saistībā ar ES budžeta 
īstenošanu, it sevišķi Finanšu regulas 
61. pantam. Komisija var izmantot IKT 
sistēmas, lai noteiktu un izmeklētu 
interešu konfliktus saistībā ar pasākumu 
īstenošanu šā Mehānisma ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 909
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 3.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Ja zaļā un atvērtā pārkārtošanās ir 
neizbēgami saistīta ar darbvietu 
zaudēšanu, Mehānisma atbalsts ir 
pieejams arī tādiem pasākumiem, kas 
aizsargā un atbalsta skartos darba 
ņēmējus.

Or. en

Grozījums Nr. 910
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Izslēgšana no atbalsta tvēruma

ANM neatbalsta darbības un investīcijas:
a) kas uzskaitītas InvestEU programmas 
V pielikuma B punktā;
b) kas uzskaitītas Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda regulas 6. pantā;
c) kas atbalsta uzņēmumu darbības 
nozarēs, kurām piemēro ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS), ja 
nav pieņemti zaļās pārkārtošanās plāni;
d) kas atbalsta uzņēmumus, kuri reģistrēti 
valstīs, kas iekļautas ES sarakstā ar 
jurisdikcijām, kuras nesadarbojas 
nodokļu jautājumos, saskaņā ar 
Komisijas Ieteikumu C(2020) 4885 
final***;
e) kas atbalsta uzņēmumus, kuri ir 
pieļāvuši vides tiesību, cilvēktiesību un 
darba ņēmēju tiesību pārkāpumus vai 
korupciju;
t) kas atbalsta lielus uzņēmumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2013/34/ES** par noteiktu 
veidu uzņēmumu gada finanšu 
pārskatiem, konsolidētajiem finanšu 
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pārskatiem un saistītiem ziņojumiem 
nozīmē, kuriem nav saistošu 
pārkārtošanās plānu, kas sīki aprakstītu, 
kā šie uzņēmumi saskaņo savas 
saimnieciskās darbības ar Savienības 
klimata un vides mērķiem, ietverot plānus 
par tādu darbību pakāpenisku izbeigšanu, 
kuras rada būtisku kaitējumu kādam no 
vides mērķiem, un par šādu darbību 
pārkārtošanu neitrālās vai mazas 
ietekmes darbībās noteiktā periodā; 
plānos būtu jāiekļauj arī kvalitatīvu 
darbvietu saglabāšanas pasākumi, 
dzimumu līdztiesība un uzņēmumu 
sociālās atbildības mērķi;
f) kas atbalsta uzņēmumus, kuri nav 
apņēmušies ierobežot dividenžu 
maksājumus, augstākā līmeņa darbinieku 
atalgojumu un akciju atpirkšanu atbalsta 
periodā;
g) kas atbalsta tādu uzņēmumu darbības, 
kuru konsolidētais neto apgrozījums ir 
750 000 000 EUR vai vairāk un kuri nav 
apņēmušies reizi gadā publiskot 
ienākuma nodokļa informāciju, sadalot to 
nodokļu jurisdikcijās un par katru 
jurisdikciju, kas ir uzņēmuma darbības 
jurisdikcija (darbinieku skaits, aktīvi, 
apgrozījums, peļņas un zaudējumi pirms 
nodokļu nomaksas, uzkrātais nodoklis, 
nomaksātais nodoklis, uzkrātā peļņa, 
norādītais kapitāls, saņemtās valsts 
subsīdijas); [uzņēmumiem, uz ko attiecas 
šī informācijas atklāšanas prasība, ir 
atļauts uz laiku izlaist vienu vai vairākus 
konkrētus informācijas punktus, kas 
vajadzīgi publiskajos pārskatos par katru 
valsti, ja tie ir tādi, ka to atklāšana 
nopietni kaitētu uzņēmumu 
komerciālajam stāvoklim; šāda punktu 
izlaišana nedrīkst liegt taisnīgi un 
līdzsvaroti izprast uzņēmuma nodokļu 
stāvokli un tai jābūt pienācīgi pamatotai;]
h) kas atbalsta lielus uzņēmumus 
Direktīvas 2013/34/ES nozīmē, kuriem ir 
ziņojamas shēmas saskaņā ar Padomes 
Direktīvu (ES) 2018/822* saistībā ar 
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ziņojamām pārrobežu shēmām, ja vien 
šādi uzņēmumi neapņemas atsaukt 
attiecīgās ziņojamās shēmas divpadsmit 
mēnešu laikā pēc finansiālā atbalsta 
saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 911
Piernicola Pedicini

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Izslēgšana no tiesībām saņemt atbalstu

Atveseļošanas un noturības mehānisms 
neatbalsta:
a) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu vai celtniecību;
b) fosilā kurināmā ražošanu, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu;
c) iekārtas atkritumu apglabāšanai 
poligonos;
d) atkritumu sadedzināšanas iekārtas;
e) darbības, kuras rada būtisku kaitējumu 
Regulas (ES) 2020/852 9. pantā 
izklāstītajiem vides mērķiem saskaņā ar 
tās 17. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 912
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu no Mehānisma, iesniedz Komisijai 
14. panta 1. punktā minēto atveseļošanas 

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu no Mehānisma, iesniedz Komisijai 
14. panta 1. punktā minēto atveseļošanas 
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un noturības plānu. un noturības plānu, kura īstenošana 
pilnībā atbilst ES tiesību aktiem, it sevišķi 
Direktīvai 2014/24/ES par publisko 
iepirkumu.

Or. en

Grozījums Nr. 913
Martin Hojsík

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja dalībvalsts vēlas saņemt 
atbalstu no Mehānisma, tā sāk īstenot 
daudzlīmeņu dialogu, nodrošinot, ka tajā 
var aktīvi iesaistīties vietējās pašvaldības, 
sociālie partneri, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, tostarp vides un citas NVO, 
citas nozīmīgas ieinteresētās personas un 
sabiedrība kopumā un apspriest 
atveseļošanas un noturības plāna 
sagatavošanu un īstenošanu. Partnerības 
organizēšanu un īstenošanu veic saskaņā 
ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 
Nr. 240/2014.

Or. en

Grozījums Nr. 914
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 915
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pirms oficiālās iesniegšanas Komisijai 
nacionālo atveseļošanas un noturības 
plānu apstiprina attiecīgās dalībvalsts 
parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 916
José Gusmão

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalsts iesniegtais 
atveseļošanas un noturības plāns ir 
pielikums valsts reformu programmai, un 
to oficiāli iesniedz ne vēlāk kā līdz 
30. aprīlim. Plāna projektu dalībvalsts var 
iesniegt, sākot no iepriekšējā gada 
15. oktobra, kopā ar nākamā gada budžeta 
projektu. Šādu plāna projektu iesniedz 
valsts sociālajiem partneriem apspriešanai 
ne vēlāk kā nākamajā februārī, un sociālo 
partneru rīcībā ir vismaz 30 dienas, lai uz 
to rakstiski reaģētu.

Or. en
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Grozījums Nr. 917
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalsts iesniegtais 
atveseļošanas un noturības plāns ir 
pielikums valsts reformu programmai, un 
to oficiāli iesniedz ne vēlāk kā līdz 
2021. gada 30. aprīlim. Atveseļošanas un 
noturības plānu var iesniegt atsevišķi no 
valsts reformu programmas. Plāna 
projektu var iesniegt pirms tam. Lai 
atjauninātu nacionālos atveseļošanas un 
noturības plānus saskaņā ar 11. panta 
2. punktu un 18. pantu, Komisija līdz 
2020. gada 31. decembrim nosaka 
grafiku.

Or. en

Grozījums Nr. 918
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalsts iesniegtais 
atveseļošanas un noturības plāns ir 
pielikums jaunākajai valsts reformu 
programmai, ņemot vērā jaunākos 
Padomes ieteikumus par ekonomikas 
politiku eurozonā dalībvalstīm, kuru 
valūta ir euro, un to oficiāli iesniedz ne 
vēlāk kā līdz 30. aprīlim. Plāna projektu 
dalībvalsts var iesniegt, sākot no 
iepriekšējā gada 15. oktobra, kopā ar 
nākamā gada budžeta projektu.
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Or. en

Grozījums Nr. 919
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalsts iesniegtie gada 
atveseļošanas un noturības plāni ir 
pielikums valsts gada reformu programmai 
un tos oficiāli iesniedz ne vēlāk kā līdz 
30. aprīlim.

Or. en

Grozījums Nr. 920
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalsts atveseļošanas un 
noturības plānu oficiāli iesniedz ne vēlāk 
kā trīs mēnešos pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. Plāna projektu dalībvalsts var 
iesniegt, sākot no 2020. gada 15. oktobra.

Or. en

Grozījums Nr. 921
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 922
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja dalībvalsts vēlas saņemt 
atbalstu no Mehānisma, tā sāk īstenot 
daudzlīmeņu dialogu, nodrošinot, ka tajā 
var aktīvi iesaistīties vietējās pašvaldības, 
sociālie partneri, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, tostarp vides un citas NVO, 
citas nozīmīgas ieinteresētās personas un 
sabiedrība kopumā un apspriest 
atveseļošanas un noturības plāna 
sagatavošanu un īstenošanu. Partnerības 
organizēšanu un īstenošanu veic saskaņā 
ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 
Nr. 240/2014.

Or. en
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Grozījums Nr. 923
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atveseļošanas un noturības plānu 
izstrādā, pamatojoties uz daudzlīmeņu, 
jēgpilnām un iekļaujošām apspriešanām 
ar vietējām un reģionālajām iestādēm, 
sociālajiem partneriem, darba ņēmējiem, 
vietējām kopienām un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
nozīmīgām ieinteresētajām personām gan 
valsts, gan reģionālā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 924
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Plāna projektu iesniedz vietējo un 
reģionālo iestāžu, valsts sociālo partneru, 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 
citu nozīmīgu ieinteresēto personu 
apspriešanai.

Or. en

Grozījums Nr. 925
Johan Van Overtveldt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecīgās dalībvalsts iesniegto 
atveseļošanas un noturības plānu izstrādā 



PE657.420v01-00 214/269 AM\1213689LV.docx

LV

ar reģionālo un vietējo iestāžu palīdzību, 
un tas atspoguļo šo iestāžu prioritātes.

Or. en

Grozījums Nr. 926
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Atveseļošanas un noturības plāns ir 
pienācīgi argumentēts un pamatots, ietverot 
paziņojumu, ka no Mehānisma ņemtos 
līdzekļus neizmanto projektiem, kas ir 
trešo valstu stratēģiskajos investīciju 
plānos. Tajā jo īpaši nosaka šādus 
elementus:

Or. en

Grozījums Nr. 927
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 928
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) skaidrojums par to, kā iecerēts 
risināt Eiropas pusgada kontekstā 

svītrots
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apzinātās konkrētajai valstij raksturīgās 
problēmas un prioritātes;

Or. en

Grozījums Nr. 929
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) detalizēts skaidrojums par to, kā 
plāns atbilst 14. panta 1.a punktā 
minētajām minimālajām piešķīruma 
daļām un kā ir ņemtas vērā 2020. gada 
Eiropas pusgada kontekstā apzinātās 
konkrētajai valstij raksturīgās problēmas 
un prioritātes, kā arī Eiropas zaļā kursa 
mērķi, nacionālie enerģētikas un klimata 
plāni un to atjauninājumi saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/1999, Eiropas dzimumu 
līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam 
un teritoriālie taisnīgas pārkārtošanās 
plāni, ko paredz Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds;

Or. en

Grozījums Nr. 930
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) pamatojums par to, kā risinātas 
Eiropas pusgada kontekstā apzinātās 
konkrētajai valstij raksturīgās problēmas 
un prioritātes, tostarp fiskālie aspekti un 
problēmas, kas saistītas ar Regulas (ES) 
Nr. 1176/2011 6. pantu; Eurozonas valstu 
gadījumā īpašu uzmanību pievērš 
relevantajiem ieteikumiem par eurozonu, 
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kurus apstiprinājusi Padome;
Or. en

Grozījums Nr. 931
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) skaidrojums par to, kā iecerēts 
risināt Eiropas pusgada un Padomes 
jaunāko ieteikumu par ekonomikas 
politiku eurozonā dalībvalstīm, kuru 
valūta ir euro, kontekstā apzinātās 
konkrētajai valstij raksturīgās problēmas 
un prioritātes;

Or. en

Grozījums Nr. 932
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) pamatojums par to, kā iecerēts 
risināt Eiropas pusgada kontekstā apzinātās 
konkrētajai valstij raksturīgās problēmas 
un prioritātes, tostarp fiskālos aspektus un 
problēmas, kas saistītas ar Regulas (ES) 
Nr. 1176/2011 6. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 933
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 934
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) skaidrojums par to, kā ar plānu un 
ar plānā iekļautajiem pasākumiem ir 
iecerēts efektīvi veicināt 3. pantā noteikto 
darbības jomu un 4. pantā noteiktos 
mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 935
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) skaidrojums par to, kā iecerēts 
risināt 3. un 4. pantā noteikto mērķu 
kontekstā apzinātās konkrētajai valstij 
raksturīgās problēmas un prioritātes;

Or. en

Grozījums Nr. 936
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 937
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) skaidrojums par to, kā tiek risinātas 
Eiropas pusgada kontekstā apzinātās 
konkrētajai valstij raksturīgās problēmas 
un prioritātes;

Or. en

Grozījums Nr. 938
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pasākumi, kurus uzskata par 
saskaņotiem ar konkrētai valstij 
adresētiem ieteikumiem, kam piešķir 
prioritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 939
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) ja dalībvalsts saskaras ar 
nelīdzsvarotību vai pārmērīgu 
nelīdzsvarotību, ko Komisija konstatē pēc 
padziļinātas pārbaudes — skaidrojums 
par to, kā tiks risināti ieteikumi, kuri 
sniegti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1176/2011 6. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 940
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) skaidrojums par to, kā plāni palīdz 
stiprināt vienoto tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 941
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, budžeta, ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstina krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmē 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un konverģenci; šis skaidrojums ietver 
attiecīgās dalībvalsts saistošu apņemšanos 
palielināt iemaksu ES budžetā nākamajā 
DFS pro rata no tās aplēstā IKP 
pieauguma plāna īstenošanas rezultātā;

Or. en
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Grozījums Nr. 942
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts iedzīvotāju 
labklājību un dzīves kvalitāti, izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu, sociālo 
progresu un ekonomisko un sociālo 
noturību, palīdz īstenot Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra principus, samazina 
nevienlīdzību, mīkstina krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmē 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un konverģenci;

Or. en

Grozījums Nr. 943
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns palīdz 
īstenot 4. pantā noteiktos mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 944
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci; un sekmē stabilu 
vidēja termiņa budžeta stāvokļu 
panākšanu, kas nodrošina publisko 
finanšu ilgtspēju vai ātru virzību uz šādu 
ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 945
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, sekmē 
iekšējā tirgus labu darbību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, 
veicina Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
īstenošanu un sekmē ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju un konverģenci;

Or. en

Grozījums Nr. 946
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina tādu darbību paātrinātu attīstību, 
kuras ir saderīgas ar Parīzes Klimata 
nolīgumu, un tādu darbību 
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krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci;

samazināšanu, kas nav ar to saderīgas, 
attiecīgās dalībvalsts darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci;

Or. en

Grozījums Nr. 947
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu un ilgtermiņa konkurētspēju, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, sekmē pārrobežu 
transporta infrastruktūras attīstību, 
mīkstina krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un sekmē ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un konverģenci;

Or. en

Grozījums Nr. 948
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par paredzēto 
pasākumu Eiropas pievienoto vērtību un 
it sevišķi par to, kā plāns stiprina attiecīgās 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstina krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmē 
ekonomisko, it sevišķi uz MVU, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un konverģenci;

Or. en
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Grozījums Nr. 949
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, ilgtermiņa konkurētspēju, 
ilgtspējīgu darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, 
nodrošinot, ka neviens netiek atstāts 
novārtā, un sekmē ekonomisko 
produktivitāti, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci;

Or. en

Grozījums Nr. 950
Piernicola Pedicini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi 
reģionos un teritorijās ar visaugstāko 
bezdarba līmeni dalībvalstīs un sekmē 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un konverģenci;

Or. en

Grozījums Nr. 951
Agnès Evren

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina Savienības stratēģisko 
autonomiju, attiecīgās dalībvalsts 
konkurētspēju, izaugsmes potenciālu, jo 
īpaši attiecībā uz MVU, darbvietu radīšanu 
un ekonomisko un sociālo noturību, 
mīkstina krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un sekmē ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un konverģenci;

Or. fr

Grozījums Nr. 952
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums, kas balstīts uz 
zinātniskiem ekonomikas pētījumiem, par 
to, kā plāns stiprina attiecīgās dalībvalsts 
izaugsmes potenciālu, darbvietu radīšanu 
un ekonomisko un sociālo noturību, 
mīkstina krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un sekmē ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un konverģenci;

Or. en

Grozījums Nr. 953
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 954
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 955
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 956
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā vismaz 50 % 
no plānam pieprasītās summas iecerēts 
izmantot, lai veicinātu klimata un vides 
mērķu integrēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 957
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns palīdz 
risināt iepriekš minētos mērķus, tādējādi 
mīkstinot krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un sekmē ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un konverģenci;

Or. en

Grozījums Nr. 958
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, it 
sevišķi uz MVU, un sekmē ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju un 
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konverģenci;
Or. en

Grozījums Nr. 959
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 960
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 961
Erik Bergkvist

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 962
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 963
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 964
Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) skaidrojums par to, kā plāns 
paredz samazināt atšķirības starp dažādu 
reģionu attīstības līmeņiem un mazāk 
labvēlīgo reģionu atpalicību, un par to, kā 
resursi tiks novirzīti un īpaša uzmanība 
tiks pievērsta lauku rajoniem, teritorijām, 
kurās notiek rūpniecības pārkārtošana, 
un reģioniem, kuros nelabvēlīgie dabas 
vai demogrāfiskie apstākļi ir smagi un 
pastāvīgi;

Or. fr

Grozījums Nr. 965
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) skaidrojums par to, kā ar plāna 
pasākumiem ir iecerēts risināt nepilnības 
saistībā ar LES 2. pantā noteiktajām 
vērtībām;

Or. en

Grozījums Nr. 966
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) skaidrojums par to, kā ar plāna 
pasākumiem ir iecerēts efektīvi un 
nediskriminējoši atbalstīt bezpeļņas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas un 
bezpeļņas organizācijas, neatkarīgus 
plašsaziņas līdzekļus un pašvaldības, 
reģionus vai citas pašvaldību iestādes 
dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 967
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 968
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs zaļo pārkārtošanos, 
veicinot Savienības klimata un vides 
mērķus, un it sevišķi par to, vai vismaz 
40 % no visu atveseļošanas un noturības 
plānu aplēstajām kopējām izmaksām ir 
piešķirti darbībām, kas būtiski palīdz 
mazināt klimata pārmaiņas vai pielāgoties 
tām saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 
10. un 11. pantu, un vai vismaz 10 % no 
visu atveseļošanas un noturības plānu 
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aplēstajām kopējām izmaksām ir piešķirti 
darbībām, kuras būtiski palīdz sasniegt 
kādu no pārējiem vides mērķiem saskaņā 
ar minēto regulu, kā arī apliecinājums, ka 
plānā paredzētās reformas un investīcijas 
atbilst principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu"; lai uzraudzītu atbilstību 
pamatojumam par šajā punktā 
minētajiem piešķīrumu mērķiem un 
principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu", plānos iekļauj detalizētu 
sarakstu ar saimnieciskajām darbībām, 
kuras iecerēts atbalstīt ar Mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 969
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdzēs risināt no tām 
izrietošās problēmas, ietverot skaidrojumu 
par:
i) pasākumu atbilstību ES 
klimatneitralitātes mērķim un starpposma 
mērķrādītājiem, kā noteikts Regulas … 
[Eiropas Klimata akts] 2. pantā,
ii) pasākumu ieguldījumu ES un valstu 
mērķu un mērķrādītāju sasniegšanā, kā 
noteikts Regulā (ES) 2018/1999 (Eiropas 
Klimata akts),
iii) pasākumu plānoto izmantošanu, lai 
īstenotu integrēto nacionālo enerģētikas 
un klimata plānu un Komisijas 
ieteikumus par integrēto nacionālo 
enerģētikas un klimata plānu,
iv) pasākumu ieguldījumu Regulas (ES) 
2018/1999 14. pantā minētajā integrētā 
nacionālā enerģētikas un klimata plāna 
atjaunināšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 970
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs Parīzes nolīgumā 
noteikto mērķu un ANO IAM, kā arī 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra mērķu 
sasniegšanu, tostarp to, kā plāns uzlabo 
valsts rezultātus sociālo rezultātu 
pārskatā;

Or. en

Grozījums Nr. 971
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdzēs risināt no tām 
izrietošās problēmas, it sevišķi 
nepieciešamību nodrošināt taisnīgu 
pārkārtošanos darba ņēmējiem, kurus 
skar šāda pārkārtošanās, un viņu dalību 
pārkārtošanās procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 972
Piernicola Pedicini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs zaļo un digitālo 

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

palīdzēs risināt no tās izrietošās problēmas, 
ietverot skaidrojumu par atbilstību 
principam "nenodarīt būtisku 
kaitējumu", kā minēts Regulā (ES) 
2020/852;

Or. en

Grozījums Nr. 973
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) skaidrojums par to, kā ir notikusi 
plaša apspriešanās ar vietējām un 
reģionālajām iestādēm, sociālajiem 
partneriem, darba ņēmējiem, vietējām 
kopienām, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un citām nozīmīgām 
ieinteresētajām personām gan valsts, gan 
reģionālā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 974
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, kā arī pārkārtošanos uz 
noturīgu aprūpes ekonomiku, un palīdzēs 
risināt no tām izrietošās problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 975
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
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Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 976
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 977
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nacionālais dzimumu līdztiesības 
atveseļošanas plāns atbilstīgi dzimumu 
līdztiesības stratēģijas mērķiem, lai 
efektīvi risinātu krīzes negatīvo ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību, it sevišķi nodrošinot 
darbvietu radīšanu sievietēm, samazinot 
vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirības un nodrošinot sieviešu 
uzņēmēju piekļuvi kredītiem, ietverot 
pasākumus, lai novērstu un apkarotu 
dzimumbalstītu vardarbību un vardarbību 
ģimenē, kā arī seksuālu uzmākšanos; 
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nacionālo dzimumu līdztiesības 
atveseļošanas plānu izstrādā un īsteno, 
koordinējoties ar attiecīgajām valsts 
dzimumu līdztiesības struktūrām un 
apspriežoties ar sieviešu tiesību 
organizācijām un ekspertiem dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanā budžeta 
plānošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 978
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā 
atveseļošanas un noturības plāns atbilst 
14. panta 1. punktā noteiktajam 
minimālajam piešķīrumam Eiropas 
prioritārajām jomām, kas uzskaitītas 
3. pantā, proti: 37 % no piešķirtās 
summas, lai integrētu klimata mērķus 
nolūkā sasniegts Savienības jaunākos 
2030. gada klimata mērķrādītājus un 
nodrošināt atbilstību ES 
klimatneitralitātes mērķim līdz 
2050. gadam; vismaz 20 % no plāna 
summas piešķir digitālās Eiropas 
prioritārajai jomai; un vismaz 20 % no 
plāna summas piešķir Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta (Next 
Generation EU) prioritārajai jomai;

Or. en

Grozījums Nr. 979
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā plānā 
iestrādātie pasākumi palīdzēs īstenot 
Savienības un tās dalībvalstu saistības, jo 
īpaši Parīzes nolīgumu, ANO IAM, 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru; tādējādi dalībvalstīm, kad vien tas 
iespējams, vajadzētu aprakstīt plāna 
pasākumu ietekmi uz klimatu, vidi un 
sociālo jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 980
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā ar plāna 
pasākumiem ir iecerēts sekmēt 
pārkārtošanos uz atvērtu un pieejamu 
digitālo sabiedrību un ekonomiku, kā arī 
skaidrojums par to, kā pasākumi atbilst 
sadarbspējas, energoefektivitātes, datu 
aizsardzības, digitālās vienlīdzības 
veicināšanas, digitālās pieejamības, 
atklātā pirmkoda programmatūras un 
datortehnikas risinājumu un personas 
datu aizsardzības principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 981
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā plānā 
iestrādātie pasākumi palīdzēs īstenot 
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Savienības un tās dalībvalstu saistības, jo 
īpaši Parīzes nolīgumu, ANO IAM, 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru; tādējādi dalībvalstīm vajadzētu 
aprakstīt plāna pasākumu ietekmi uz 
klimatu, vidi un sociālo jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 982
Martin Hojsík

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) detalizēts skaidrojums par to, kā 
pasākumi palīdz sasniegt ES klimata un 
vides mērķus, it sevišķi pārkārtošanos, lai 
sasniegtu Savienības 2030. gada klimata 
mērķus un panāktu ES klimatneitralitāti 
līdz 2050. gadam saskaņā ar 
Regulu XXXX/XX (Eiropas Klimata akts), 
ietverot informāciju par to, kā:

Or. en

Grozījums Nr. 983
Piernicola Pedicini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs digitālo pārkārtošanos 
un palīdzēs risināt no tās izrietošās 
problēmas, attiecīgā gadījumā ietverot 
skaidrojumu par samērīgiem ietekmes 
mazināšanas pasākumiem, lai risinātu 
veselības riskus, kuri saistīti ar jaunās 
paaudzes digitālo tehnoloģiju, piemēram, 
5G, izvēršanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 984
Agnès Evren

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā plānā 
paredzētie pasākumi var efektīvi sekmēt 
Savienības politikas mērķu sasniegšanu, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra, Parīzes 
nolīguma un vienotā tirgus 
nostiprināšanu un padziļināšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 985
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nacionālais dzimumu līdztiesības 
atveseļošanas plāns, lai efektīvi risinātu 
krīzes saasinātos dzimumu jautājumus, 
nodrošinātu dzimumresponsīvu 
nodarbinātību un vienlīdzību kredītu 
pieejamībā, ietverot pasākumus, lai 
novērstu un apkarotu dzimumbalstītu 
vardarbību un vardarbību ģimenē;

Or. en

Grozījums Nr. 986
Aurore Lalucq

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par īstenotajiem 
pasākumiem, lai nodrošinātu, ka 
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pieprasītās summas atlikušo 70 % 
izmantošana nekaitē klimata un 
biodaudzveidības rīcībai, kā arī vides 
ilgtspējai;

Or. en

Grozījums Nr. 987
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi atbilst principam "neradīt 
būtisku kaitējumu" saskaņā ar 
Regulu (ES) 2019/2088;

Or. en

Grozījums Nr. 988
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi veicina Savienības stratēģisko 
autonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 989
Linea Søgaard-Lidell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi veicina ANO ilgtspējīgas 
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attīstības mērķu īstenošanu;
Or. en

Grozījums Nr. 990
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) plāna dzimumu ietekmes 
novērtējums un nacionālais dzimumu 
līdztiesības atveseļošanas plāns atbilstīgi 
dzimumu līdztiesības stratēģijas mērķiem, 
lai efektīvi risinātu krīzes negatīvo ietekmi 
uz dzimumu līdztiesību, it sevišķi 
nodrošinot kvalitatīvu darbvietu radīšanu 
sievietēm, samazinot vīriešu un sieviešu 
darba samaksas atšķirības un nodrošinot 
sieviešu uzņēmēju piekļuvi kredītiem, 
ietverot pasākumus, lai novērstu un 
apkarotu dzimumbalstītu vardarbību un 
seksuālu uzmākšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 991
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) detalizēts skaidrojums par to, kā ar 
pasākumiem ir iecerēts nodrošināt 
principa "neradīt būtisku kaitējumu" 
ievērošanu un panākt, ka vismaz 40 % no 
atveseļošanas un noturības plānam 
pieprasītās summas tiek izmantoti, lai 
palīdzētu integrēt pasākumus rīcībai 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
jomā un vides ilgtspējas mērķus, 
pamatojoties uz metodiku, kuru noteikusi 
Komisija saskaņā ar 14. panta 1. punktu;
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Or. en

Grozījums Nr. 992
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) par katru atveseļošanas un 
noturības plāna pasākumu — 
skaidrojums par to, kā dalībvalstis ir 
piemērojušas klimata un biodaudzveidības 
novērtējuma pamatnostādnes un 
pārliecinājušās, ka neviens atveseļošanas 
un noturības plāna pasākums nekaitē 
nevienam no Regulā (ES) 2020/852 
uzskaitītajiem vides mērķiem saskaņā ar 
minētās regulas 17. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 993
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) skaidrojums par to, kā plānā 
iestrādātie pasākumi palīdzēs īstenot 
Savienības un tās dalībvalstu saistības, jo 
īpaši Parīzes nolīgumu un Savienības 
jaunos 2030. gada klimata un enerģētikas 
mērķus, ANO IAM, integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai un 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru;

Or. en

Grozījums Nr. 994
Agnès Evren

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) skaidrojums par to, kā ieguldījumi, 
kas veikti saskaņā ar atveseļošanas un 
noturības plānu, nodrošinās Savienības 
ilgtermiņa labklājību, ļaujot ātri atmaksāt 
paņemtos aizdevumus, lai pēc iespējas 
izvairītos no sloga radīšanas nākamajām 
paaudzēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 995
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs dzimumu līdztiesību un 
integrētas pieejas dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai principu, kā arī palīdzēs 
izskaust dzimumu diskrimināciju vai 
risināt no tām izrietošās problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 996
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi veicina ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra īstenošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 997
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi atbilst labas pārvaldības 
principiem un kā līdzekļi ir aizsargāti pret 
iespējamu korupciju un nelikumīgu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 998
Martin Hojsík

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) pasākumi palīdz sasniegt klimata 
rīcības integrēšanas mērķi 37 % apmērā 
katrā atveseļošanas un noturības plānā;

Or. en

Grozījums Nr. 999
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) detalizēts skaidrojums par to, kā ar 
pasākumiem ir iecerēts nodrošināt, lai 
vismaz 30 % no atveseļošanas un 
noturības plānam pieprasītās summas 
veicina Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principu īstenošanu un lai neviena no 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
atbalstītajām reformām un investīcijām 
nebūtu pretrunā Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra īstenošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 1000
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) detalizēts skaidrojums par to, kā 
pasākumi palīdz sasniegt ES klimata un 
vides mērķus, it sevišķi pārkārtošanos, lai 
sasniegtu Savienības 2030. gada klimata 
mērķus un panāktu ES klimatneitralitāti 
līdz 2050. gadam saskaņā ar 
Regulu XXXX/XX (Eiropas Klimata akts), 
ietverot informāciju par to, kā:

Or. en

Grozījums Nr. 1001
Aurore Lalucq

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) detalizēts skaidrojums par to, kā ar 
pasākumiem ir iecerēts panākt, ka vismaz 
40 % no atveseļošanas un noturības 
plānam pieprasītās summas tiek 
izmantoti, lai palīdzētu integrēt 
klimatrīcību un 10 % — biodaudzveidības 
darbības, kā arī vides ilgtspējas mērķus, 
pamatojoties uz metodiku, kuru noteikusi 
Komisija saskaņā ar 14. panta 1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1002
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cc apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) skaidrojums par to, kā ar plāna 
pasākumiem ir iecerēts veicināt ES 
klimata un vides mērķus, it sevišķi 
Savienības atjaunināto 2030. gada 
klimata mērķu īstenošanu un 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu līdz 
2050. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 1003
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi atbilst labas pārvaldības 
principiem un kā līdzekļi ir aizsargāti pret 
iespējamu korupciju un nelikumīgu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1004
Martin Hojsík

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) pasākumi palīdz sasniegt 
horizontālu biodaudzveidības izdevumu 
mērķi 10 % apmērā;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ļautu veikt divkāršu uzskaiti, jo biodaudzveidības mērķa sasniegšanu varētu 
atvieglot ar klimatu saistītie izdevumi.
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Grozījums Nr. 1005
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) kopsavilkums par apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām, kā minēts 
14. panta 5. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 1006
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) dzimumu ietekmes novērtējums, uz 
ko balstās plānā iekļautie pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 1007
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) detalizēts skaidrojums par to, kā ar 
pasākumiem ir iecerēts panākt, ka vismaz 
37 % no atveseļošanas un noturības 
plānam pieprasītās summas tiek 
izmantoti, lai integrētu klimata mērķus, 
pamatojoties uz metodiku, kuru noteikusi 
Komisija saskaņā ar 14. panta 2.a punktu, 
un apliecinājums, kā tie būtiski samazina 
klimatam nekaitīgu investīciju iztrūkumu 
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valstī;
Or. en

Grozījums Nr. 1008
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) pamatojums, kas apliecina 
interešu konflikta neesību saistībā ar ES 
budžeta īstenošanu visos plānā iekļautajos 
publisko investīciju pasākumos;

Or. en

Grozījums Nr. 1009
Martin Hojsík

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) pasākumi atbilst principam 
"nenodarīt būtisku kaitējumu", balstoties 
uz Komisijas pamatnostādnēm saskaņā ar 
3. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 1010
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) pasākumi palīdz sasniegt klimata 
rīcības integrēšanas mērķi 40 % apmērā 
katrā atveseļošanas un noturības plānā;

Or. en
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Grozījums Nr. 1011
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ce) pasākumi palīdz sasniegt 
biodaudzveidības izdevumu mērķi 10 % 
apmērā;

Or. en

Grozījums Nr. 1012
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cf) pasākumi atbilst principam 
"nenodarīt būtisku kaitējumu", balstoties 
uz Komisijas pamatnostādnēm saskaņā ar 
3. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 1013
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) iecerētie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji un provizorisks laika grafiks, 
kā tiks īstenotas reformas ne ilgāk kā 
septiņu gadu periodā; izraudzītie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji ļaus 
realizēt infrastruktūras investīcijas, kam 
to raksturīgā lieluma un sarežģītības dēļ 
var būt vajadzīgi ilgāki izpildes periodi;

Or. en
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Pamatojums

Attiecīgo starpposma un galīgo mērķrādītāju izvēle neliedz un nekavē tādu infrastruktūras 
investīciju iekļaušanu atveseļošanas un noturības plānos, kam to raksturīgā lieluma un 
sarežģītības dēļ būtu vajadzīgi ilgāki izpildes periodi.

Grozījums Nr. 1014
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1015
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1016
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) iecerētie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji un provizorisks laika grafiks, 
kā tiks īstenotas reformas periodā līdz 
2024. gada 31. decembrim un realizētas 
investīcijas periodā līdz 2027. gada 
31. decembrim;

Or. en

Grozījums Nr. 1017
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1018
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) iecerētie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji un provizorisks laika grafiks, 
kā tiks īstenotas reformas ne ilgāk kā piecu 
gadu periodā un realizētas investīcijas ne 
ilgāk kā deviņu gadu periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 1019
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā



AM\1213689LV.docx 251/269 PE657.420v01-00

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) paredzamie investīciju projekti un 
attiecīgais investīciju periods;

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

Or. en

Grozījums Nr. 1020
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) paredzamie investīciju projekti un 
attiecīgais investīciju periods;

e) paredzamie investīciju projekti un 
attiecīgais investīciju periods, kā arī 
23. pantā minētais izvērtēšanas 
mehānisms;

Or. en

Grozījums Nr. 1021
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) paredzamie investīciju projekti un 
attiecīgais investīciju periods;

e) paredzamie ilgtspējīgu investīciju 
projekti un attiecīgais investīciju periods;

Or. en

Grozījums Nr. 1022
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 
investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā “atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas), kā arī 
pienācīgs pamatojums un skaidrojums par 
to, kā tās samērojamas ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību;

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto izaugsmi 
veicinošo reformu un ilgtspējīgu 
investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā "atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas"), kā arī 
skaidrs pamatojums un skaidrojums par to, 
kā tās atbilst izmaksu efektivitātes 
principam un ir samērojamas ar 
paredzamo ietekmi uz ekonomiku un 
nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 1023
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 
investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā “atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas), kā arī 
pienācīgs pamatojums un skaidrojums par 
to, kā tās samērojamas ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību;

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto izaugsmi 
veicinošo reformu un ilgtspējīgu 
investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā "atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas"), kā arī 
skaidrs pamatojums un skaidrojums par to, 
kā tās atbilst izmaksu efektivitātes 
principam un ir samērojamas ar 
paredzamo ietekmi uz ekonomiku un 
nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 1024
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 
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investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā “atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas), kā arī 
pienācīgs pamatojums un skaidrojums par 
to, kā tās samērojamas ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību;

investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā "atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas"), kā arī 
pienācīgs pamatojums un skaidrojums par 
to, kā tās samērojamas ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību un 
nerīkošanās izmaksām saistībā ar vidisko 
un klimata pārkārtošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 1025
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 
investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā “atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas), kā arī 
pienācīgs pamatojums un skaidrojums par 
to, kā tās samērojamas ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību;

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 
investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā "atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas"), kā arī 
pienācīgs pamatojums un skaidrojums par 
to, kā tās samērojamas ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību, 
ietverot neatkarīgu novērtējumu par to 
nesekmīga rezultāta iespējamību;

Or. en

Grozījums Nr. 1026
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 
investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā “atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas), kā arī 
pienācīgs pamatojums un skaidrojums par 
to, kā tās samērojamas ar paredzamo 

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 
investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā "atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas"), kā arī 
pienācīgs pamatojums un skaidrojums par 
to, kā tās atbilst izmaksu efektivitātes 
principam un ir samērojamas ar 
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ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību; paredzamo sociālo un ekonomisko 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 1027
Johan Van Overtveldt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 
investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā “atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas), kā arī 
pienācīgs pamatojums un skaidrojums par 
to, kā tās samērojamas ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību;

f) iesniegtajā atveseļošanas un 
noturības plānā iekļauto reformu un 
investīciju aplēstās kopējās izmaksas 
(apzīmē arī kā "atveseļošanas un noturības 
plāna aplēstās kopējās izmaksas"), kā arī 
pienācīgs pamatojums un skaidrojums, ka 
paredzamo ietekmi uz ekonomiku un 
nodarbinātību nevar sasniegt nekādā citā 
izmaksu ziņā efektīvā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 1028
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) atveseļošanas un noturības plāna 
aplēsto kopējo izmaksu daļa, kā minēts 
f) apakšpunktā, kas piešķirta ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām, kā noteikts 
saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, 
dalījumā pa vides mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1029
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) pamatojums tam, kā atveseļošanas 
un noturības plāns atbilst 4.a pantā 
noteiktajām minimālā piešķīruma 
prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 1030
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) attiecīgā gadījumā informācija par 
pašreizējo vai plānoto Savienības 
finansējumu;

g) informācija par pašreizējo vai 
plānoto Savienības finansējumu un saikne 
ar iepriekšējām vai plānotām reformām 
strukturālo reformu atbalsta programmas 
vai Tehniskā atbalsta instrumenta 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 1031
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) skaidrojums par to, kā plānotās 
reformas un investīcijas risina labas un 
efektīvas valsts pārvaldes problēmas un 
spēju trūkumu ar spēju veidošanas 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1032
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) papildu pasākumi, kas varētu būt 
vajadzīgi;

h) papildu pasākumi, kas varētu būt 
vajadzīgi, it sevišķi, lai mazinātu apzināto 
negatīvo ietekmi uz vidi, ekonomiku un 
sociālo jomu un sekmētu ekonomikas, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas un 
konverģences uzlabošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1033
Isabel Benjumea Benjumea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) papildu pasākumi, kas varētu būt 
vajadzīgi;

h) papildu pasākumi, kas varētu būt 
vajadzīgi, tostarp jautājums par valsts 
birokrātijas samazināšanu un publiskā un 
privātā sektora partnerību paplašināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1034
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) papildu pasākumi, kas varētu būt 
vajadzīgi;

h) papildu pasākumi, kas varētu būt 
vajadzīgi, ietverot visu papildinošo 
politikas darbību grafiku;

Or. en

Grozījums Nr. 1035
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ia apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) kopsavilkums par apspriešanos ar 
vietējām un reģionālajām iestādēm, 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
nozīmīgām ieinteresētajām personām, lai 
izstrādātu atveseļošanas un noturības 
plānu, un skaidrojums, kā ir ņemts vērā 
vietējo un reģionālo iestāžu, sociālo 
partneru, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un citu nozīmīgu ieinteresēto 
personu ieguldījums, kā arī, ja 
ieinteresētās personas to vēlas, to 
viedokļus pievieno valsts reformu 
programmām vai — attiecīgā gadījumā — 
nacionālajiem atveseļošanas un noturības 
plāniem, un informācija, tostarp attiecīgie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji, par 
plānoto apspriešanos un dialogiem 
saistībā ar atveseļošanas un noturības 
plāna īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1036
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) informācija par apspriešanos ar 
pašvaldībām, vietējām un reģionālajām 
iestādēm, sociālajiem partneriem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
tostarp jaunatnes organizācijām, un kā ir 
ņemts vērā viņu viedoklis, kā arī, ja 
apspriešanā iesaistītie to vēlas, viņu 
viedokļu rakstisks apraksts;

Or. en

Grozījums Nr. 1037
José Gusmão
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Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) kopsavilkums par uzklausīšanām 
ar vietējām iestādēm, sociālajiem 
partneriem un pārstāvjiem no sociālām 
kustībām atveseļošanas un noturības 
plānu izstrādes laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 1038
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) pamatojums par to, kā paustās 
apņemšanās īstenot reformas atspoguļo 
vispusīgu reformu kopumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1039
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

j) kārtība, kā attiecīgā dalībvalsts 
efektīvi īstenos atveseļošanas un noturības 
plānu, ieskaitot ierosinātos konkrēta 
termiņa un zinātniski pamatotos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus un 
ilgtspējas rādītājus, lai novērtētu virzību 
vides mērķu īstenošanā un atbilstību ES 
taksonomijai;

Or. en

Grozījums Nr. 1040
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

j) kārtība, kā attiecīgā dalībvalsts 
efektīvi īstenos atveseļošanas un noturības 
plānu, ieskaitot ierosinātos kvalitatīvos un 
kvantitatīvos starpposma un galīgos 
mērķrādītājus un saistītos rādītājus, tostarp 
kā plāns uzlabo valsts rezultātus sociālo 
rezultātu pārskatā;

Or. en

Grozījums Nr. 1041
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1042
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1043
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) dalībvalsts ieviestie pasākumi, lai 
aizsargātu ES finanšu intereses, ietverot 
pasākumus, lai novērstu, atklātu, izlabotu 
un izmeklētu pārkāpumus un krāpšanu, 
atgūtu zaudētos, nepareizi izmaksātos un 
neatbilstīgi izlietotos līdzekļus un — 
attiecīgā gadījumā — piemērotu 
sankcijas; dalībvalstis izmanto IT rīkus, 
kurus tām ir darījusi pieejamus Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 1044
Dimitris Papadimulis,
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

k) attiecīgā gadījumā — aizdevuma 
atbalsta pieprasījums un attiecīgā 
gadījumā — relevanti starpposma 
mērķrādītāji, kas minēti 12. panta 2., 3. un 
3.a punktā, un to elementi; un

Or. en

Grozījums Nr. 1045
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

k) attiecīgā gadījumā — aizdevuma 
atbalsta pieprasījums un skaidri papildu 
starpposma mērķrādītāji, kas minēti 
12. panta 2. un 3. punktā, un to elementi; 
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un un
Or. en

Grozījums Nr. 1046
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) skaidrojums par dalībvalsts 
plāniem, sistēmām un konkrētiem 
pasākumiem, lai novērstu, atklātu un 
izlabotu interešu konfliktus, korupciju un 
krāpšanu saistībā ar Mehānisma līdzekļu 
izmantošanu, ietverot tos, kas paredzēti 
dubultā finansējuma novēršanai no citām 
ES programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 1047
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) informācija par to, kā 
atveseļošanas un noturības plāns vidējā 
termiņā un ilgtermiņā veicinās stabilu 
fiskālo politiku, it sevišķi, ja atveseļošanas 
un noturības plāns ietver dotāciju 
komponentu;

Or. en

Grozījums Nr. 1048
Moritz Körner, Nicola Beer

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ka apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) apņemšanās pilnībā sadarboties ar 
Eiropas Prokuratūru;

Or. en

Grozījums Nr. 1049
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

kb) informācija par to, kā 
atveseļošanas un noturības plāns 
nodrošina Eiropas pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 1050
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

kb) pamatojums par to, kā 
atveseļošanas un noturības plāns 
nodrošinās Eiropas pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 1051
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

kc) pamatojums par to, kā 
atveseļošanas un noturības plāns 
neaizstās valsts budžeta kārtējos 
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izdevumus;
Or. en

Grozījums Nr. 1052
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

kd) pamatojums par to, kā 
atveseļošanas un noturības plāns atbilst 
Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģijas 
2020.–2025. gadam principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1053
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pirms atveseļošanas un noturības 
plāna pieņemšanas dalībvalstis attiecīgā 
gadījumā iesaista valsts un reģionālos 
parlamentus un veic apspriedes ar 
ieinteresētajām personām, tostarp 
ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem, pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem, ekspertiem, pētniecības 
iestādēm, darba devējiem, arodbiedrībām 
un kopienu organizācijām saskaņā ar 
Regulas (ES) ... [jaunā KNR] 6. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1054
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, 
Pedro Marques

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a apliecinājums, ka finansiālo 
palīdzību sniedz tikai tādiem 
uzņēmumiem, kas ievēro piemērojamos 
koplīgumus un atturas no akciju 
atpirkšanas, dividenžu izmaksāšanas 
akcionāriem un pārmērīgu piemaksu 
izmaksāšanas uz periodu līdz 2022. gada 
31. decembrim, lai nodrošinātu, ka 
līdzekļi tiek izmantoti darbvietu 
saglabāšanai, nevis nodoti akcionāriem;

Or. en

Grozījums Nr. 1055
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vēlākais 15. oktobrī dalībvalstis 
var iesniegt savu gada atveseļošanas un 
noturības plānu atjauninājumus kopā ar 
nākamā gada budžeta projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 1056
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Saņēmējiem uzņēmumiem ir 
jāapliecina, ka tie nav iesaistīti nekādās 
ziņojamās nodokļu shēmās saskaņā ar 
Direktīvu (ES) 2018/822 saistībā ar 
ziņojamām pārrobežu shēmām.

Or. en
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Grozījums Nr. 1057
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1058
José Gusmão

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanas gaitā dalībvalstis var prasīt, 
lai Komisija organizē labas prakses 
apmaiņu, lai prasošās dalībvalstis varētu 
izmantot citu dalībvalstu gūto pieredzi. 
Tehniskais atbalsts pilnībā atbilst valsts 
noteikumiem un praksei attiecībā uz 
darba koplīguma slēgšanas sarunām. Šis 
atbalsts nedrīkst kaitēt sociālo partneru 
lomai vai apdraudēt darba koplīguma 
slēgšanas sarunu autonomiju. Dalībvalstis 
var arī prasīt tehnisko atbalstu no tehniskā 
atbalsta instrumenta saskaņā ar attiecīgo 
regulu. Komisija Eiropas Parlamentam 
sniedz visu relevanto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1059
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1060
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanas gaitā dalībvalstis var prasīt, 
lai Komisija organizē labas prakses 
apmaiņu, lai prasošās dalībvalstis varētu 
izmantot citu dalībvalstu gūto pieredzi. 
Dalībvalstis var arī prasīt tehnisko atbalstu 
no tehniskā atbalsta instrumenta saskaņā ar 
attiecīgo regulu, neiedragājot sociālo 
partneru lomu un pilnībā ievērojot valsts 
noteikumus un praksi attiecībā uz darba 
koplīguma slēgšanas sarunām.

Or. en

Grozījums Nr. 1061
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1062
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai būtu garantēta lielāka 
pārredzamība un pārskatatbildība, 
Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas 
var uzaicināt par atveseļošanas un 
noturības plānu atbildīgos dalībvalstu 
pārstāvjus ierasties uz attiecīgo komiteju 
sanāksmēm, lai iepazīstinātu ar 
atveseļošanas un noturības plānu. 
Komisija nodrošina, lai visa attiecīgā 
informācija vienlaikus un ar vienādiem 
nosacījumiem būtu pieejama Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisija 
publiskā tiešsaistes platformā dara 
pieejamus nacionālo atveseļošanas un 
noturības plānu projektus un galīgās 
redakcijas, kā arī visus ieteikumus, ko tā 
sniedz, lai uzlabotu minētos plānus pirms 
to apstiprināšanas, kā arī detalizētu 
kopsavilkumu par 16. punktā minētajiem 
novērtējumiem un detalizētus 
novērtējumus, kuri piešķirti iesniegtajiem 
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plāniem.
Or. en

Grozījums Nr. 1063
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Katra dalībvalsts organizē 
partnerību ar kompetentajām 
reģionālajām un vietējām iestādēm, 
pilsonisko sabiedrību, vides partneriem un 
struktūrām, kas atbild par sociālās 
iekļaušanas, pamattiesību, personu ar 
invaliditāti tiesību, dzimumu līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. 
Dalībvalsts iesaista šos partnerus 
atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā. Partnerības organizēšanu un 
īstenošanu veic saskaņā ar Komisijas 
Deleģēto regulu (ES) Nr. 240/201438.

Or. en

Grozījums Nr. 1064
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai būtu garantēta lielāka 
pārredzamība un pārskatatbildība, 
Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas 
var uzaicināt par atveseļošanas un 
noturības plānu atbildīgos dalībvalstu 
pārstāvjus un attiecīgā gadījumā arī 
neatkarīgas fiskālās iestādes ierasties uz 
attiecīgo komiteju sanāksmēm, lai 
iepazīstinātu ar atveseļošanas un 
noturības plānu. Komisija nodrošina, lai 
visa attiecīgā informācija saņemtu 
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prioritāti un vienlaikus un ar vienādiem 
nosacījumiem būtu pieejama Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 1065
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atveseļošanas un noturības plānus 
izstrādā, saskaņā ar partnerības principu 
pienācīgi iesaistot tādas ieinteresētās 
personas kā pašvaldības, vietējās un 
pilsētu iestādes (tostarp valsts un 
reģionālās galvaspilsētas un/vai konkrētās 
dalībvalsts 10 lielākās pilsētas), reģionālās 
valdības, NVO un PSO, kā arī 
arodbiedrības un ekonomikas nozares 
pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 1066
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis atveseļošanas un 
noturības plānu izstrādē nodrošina 
partnerības principu, kas balstās uz 
daudzlīmeņu pārvaldības pieeju un 
nodrošina pilsoniskās sabiedrības un 
sociālo partneru iesaistīšanos.

Or. en


