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Grozījums Nr. 1067
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Regulārie kārtējie budžeta izdevumi nav 
uzskatāmi par atbilstīgiem finansējumam 
no ANM.

Or. en

Grozījums Nr. 1068
José Gusmão

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atveseļošanas un 
noturības plānu novērtē ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti. Komisija var paust 
savus apsvērumus vai pieprasīt papildu 
informāciju. Attiecīgā dalībvalsts sniedz 
pieprasīto papildu informāciju un 
vajadzības gadījumā var pārskatīt savu 
plānu pirms tā oficiālās iesniegšanas.

1. Komisija atveseļošanas un 
noturības plānu novērtē ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti. Komisija var paust 
savus apsvērumus vai pieprasīt papildu 
informāciju. Attiecīgā dalībvalsts sniedz 
pieprasīto papildu informāciju un 
vajadzības gadījumā var pārskatīt savu 
plānu pirms tā oficiālās iesniegšanas. 
Komisija sadarbībā ar Eiropas 
sociālajiem partneriem apspriežas ar 
attiecīgās valsts sociālajiem partneriem, 
lai apkopotu viņu viedokli par valsts 
atveseļošanas un noturības plāna 
atbilstību, konsekvenci un efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 1069
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

1. Komisija atveseļošanas un 
noturības plānu novērtē ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti. Komisija var paust 
savus apsvērumus vai pieprasīt papildu 
informāciju. Attiecīgā dalībvalsts sniedz 
pieprasīto papildu informāciju un 
vajadzības gadījumā var pārskatīt savu 
plānu pirms tā oficiālās iesniegšanas.

1. Komisija atveseļošanas un 
noturības plānu un attiecīgā gadījumā tā 
atjauninājumus novērtē ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti. Komisija var paust 
savus apsvērumus par plānu projektiem 
vai pieprasīt papildu informāciju. Attiecīgā 
dalībvalsts sniedz pieprasīto papildu 
informāciju un vajadzības gadījumā var 
pārskatīt savu plāna projektu pirms tā 
oficiālās iesniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1070
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija jo īpaši sadarbībā ar 
Eiropas sociālajiem partneriem apspriežas 
ar attiecīgās valsts vietējām un 
reģionālām pašvaldībām, sociālajiem 
partneriem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un citām attiecīgām 
ieinteresētām personām, lai apkopotu 
viņu viedokli par valsts atveseļošanas un 
noturības plāna atbilstību, konsekvenci 
un efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 1071
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izvērtējumā Komisija ņem vērā 
sinerģiju, kas veidojas starp dažādu 
dalībvalstu atveseļošanas un noturības 
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plāniem, un ņem vērā to, kā šie plāni un 
citi investīciju plāni valsts līmenī var cits 
citu papildināt.

Or. en

Grozījums Nr. 1072
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Novērtējot atveseļošanas un 
noturības plānu un nosakot attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmo summu, Komisija 
ņem vērā Mehānisma plašākos mērķus, 
kas izklāstīti 4. pantā, analītisko 
informāciju par attiecīgo dalībvalsti, kas 
pieejama Eiropas pusgada kontekstā, 
stratēģiskās politikas nostādnes par 
reformām un valsts investīcijām, kuras 
apsprieda Padome un Eiropas 
Parlaments, pieredzi reformu jomā, kas 
iegūta, izmantojot Strukturālo reformu 
atbalsta programmu un Tehniskā atbalsta 
instrumentu, attiecīgās dalībvalsts 
iesniegto pamatojumu un elementus, kas 
minēti 15. panta 3. punktā, un visu pārējo 
relevanto informāciju, jo īpaši to, kas 
atrodama attiecīgās dalībvalsts valsts 
reformu programmā un nacionālajā 
enerģētikas un klimata plānā.

Or. en

Grozījums Nr. 1073
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Novērtējot atveseļošanas un 
noturības plānu un nosakot attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmo summu, Komisija 

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

ņem vērā analītisko informāciju par 
attiecīgo dalībvalsti, kas pieejama Eiropas 
pusgada kontekstā, attiecīgās dalībvalsts 
iesniegto pamatojumu un elementus, ES 
Dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–
2025. gadam un Taisnīgas pārkārtošanās 
fonda teritoriālos taisnīgas pārkārtošanās 
plānus, kā arī — ja tas ir relevanti — 
informāciju par tehnisko atbalstu, kas 
saņemts ar tehniskā atbalsta instrumenta 
starpniecību, un arī informāciju, kas 
iekļauta gada ziņojumā par tiesiskumu, 
Eiropas Savienības rezultātu apkopojumā 
tiesiskuma jomā, sociālo rezultātu 
apkopojumā vai jebkurā Komisijas 
ieteikumā. Komisija pieprasa arī 
novērtējumu par plāna ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību, ko veicis neatkarīgs 
eksperts, vai arī pati veic šādu 
novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1074
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1075
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, 
Pina Picierno

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1076
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
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Novērtējot atveseļošanas un 2. Novērtējot atveseļošanas un 



PE657.421v02-00 8/206 AM\1214176LV.docx

LV

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1077
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1078
José Gusmão

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1079
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 1080
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1081
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija novērtē, vai 
atveseļošanas un noturības plāns atbilst 
4.a pantā noteiktajām horizontālajām 
prasībām:
– vai investīciju projekti ir iekļauti trešo 
valstu stratēģiskajos investīciju plānos, 
kuri ietilpst tādu faktoru darbības jomā, 
kas var ietekmēt drošību vai sabiedrisko 
kārtību, lai dalībvalstis un Komisija tos 
ņemtu vērā saskaņā ar Regulas (ES) 
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2019/452 4. pantu;
– vai atveseļošanas un noturības plānā 
iekļautie pasākumi neaizstāj regulāros 
valsts budžeta izdevumus un vai tiek 
ievērots Savienības finansējuma 
papildināmības princips;
– vai atveseļošanas un noturības plāns 
atbilst principiem, kas minēti ES 
Dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–
2025. gadam;
– vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns nodrošinās Eiropas 
pievienoto vērtību;
– vai atveseļošanas un noturības plāns 
atbilst 4.a pantā noteiktajiem 
minimālajiem piešķīrumiem.
Ja atveseļošanas un noturības plāns 
neatbilst iepriekš minētajām 
horizontālajām prasībām, šis plāns netiek 
uzskatīts par atbilstīgu finansēšanai. 
Attiecīgā dalībvalsts var lūgt tehnisko 
atbalstu, kas tiek nodrošināts ar tehniskā 
atbalsta instrumentu, lai tā savu 
priekšlikumu varētu labāk sagatavot 
turpmākajos posmos.

Or. en

Grozījums Nr. 1082
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija novērtē, vai 
atveseļošanas un noturības plāns atbilst 
14. panta 1.a punktā noteiktajām 
horizontālajām prasībām:
– vai investīciju projekti ir iekļauti trešo 
valstu stratēģiskajos investīciju plānos, 
kuri ietilpst tādu faktoru darbības jomā, 
kas var ietekmēt drošību vai sabiedrisko 
kārtību, lai dalībvalstis un Komisija tos 
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ņemtu vērā saskaņā ar Regulas (ES) 
2019/452 4. pantu;
– vai atveseļošanas un noturības plānā 
iekļautie pasākumi neaizstāj regulāros 
valsts budžeta izdevumus un vai tiek 
ievērots Savienības finansējuma 
papildināmības princips;
– vai atveseļošanas un noturības plāns 
atbilst 14. panta 1.a punktā noteiktajam 
minimālajam piešķīrumam.
Ja atveseļošanas un noturības plāns 
neatbilst iepriekš minētajām 
horizontālajām prasībām, šis plāns netiek 
uzskatīts par atbilstīgu finansēšanai. 
Attiecīgā dalībvalsts var lūgt tehnisko 
atbalstu, kas tiek nodrošināts ar tehniskā 
atbalsta instrumentu, lai tā savu 
priekšlikumu varētu labāk sagatavot 
turpmākajos posmos.

Or. en

Grozījums Nr. 1083
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskanīgumu un to, kā tas sekmē zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, un tā ieguldījumu 
stabila vidēja termiņa budžeta stāvokļa 
sasniegšanā, lai nodrošinātu valsts 
finanšu ilgtspēju vai ātru virzību uz šo 
ilgtspēju, un šajā nolūkā ņem vērā šādus 
kritērijus:

Or. en

Grozījums Nr. 1084
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā
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Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskanīgumu un to, kā tas sekmē zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, kā arī 
pārkārtošanos uz noturīgu aprūpes 
ekonomiku, un dzimumu līdztiesības 
veicināšanu, un šajā nolūkā ņem vērā 
šādus kritērijus:

Or. en

Grozījums Nr. 1085
Agnès Evren

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 1086
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskanīgumu un šajā nolūkā ņem vērā 
šādus kritērijus:

Or. en
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Grozījums Nr. 1087
José Gusmão

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskanīgumu un to, kā tas sekmē 3. un 
4. pantā noteikto darbības jomu un 
mērķus, un šajā nolūkā ņem vērā šādus 
kritērijus:

Or. en

Grozījums Nr. 1088
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1089
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1090
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna efektivitāti, lietderību, 
atbilstību un saskanīgumu un šajā nolūkā 
ņem vērā šādus elementus:

Or. en

Grozījums Nr. 1091
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna efektivitāti, lietderību, 
atbilstību un saskanīgumu un šajā nolūkā 
ņem vērā šādus kritērijus:

Or. en

Grozījums Nr. 1092
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna atbilstību Eiropas politikas 
prioritātēm, efektivitāti, lietderību un 
saskanīgumu un šajā nolūkā ņem vērā 
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ņem vērā šādus kritērijus: šādus kritērijus:
Or. en

Grozījums Nr. 1093
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1094
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1095
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1096
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1097
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) vai atveseļošanas un noturības 
plānā sniegtais pamatojums palīdzēs 
efektīvi risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā, tostarp to fiskālos aspektus, un 
ieteikumos, kas sniegti saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1176/2011 6. pantu, vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
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pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija, attiecībā uz eurozonas valstīm 
īpaša uzmanība jāpievērš tiem 
ieteikumiem eurozonai, kurus 
apstiprinājusi Eiropadome; izmaksājot 
līdzekļus, prioritāte jāpiešķir pasākumiem, 
kas saskaņoti ar ieteikumiem konkrētajai 
valstij;

Or. en

Grozījums Nr. 1098
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) vai atveseļošanas un noturības 
plāns ir saderīgs ar pīlāriem, kas minēti 
3. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 1099
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
16. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas jaunākajā 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā, problēmas un prioritātes, kas 
noteiktas jaunākajā Padomes ieteikumā 
par eurozonas ekonomisko politiku 
dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, 
un citos relevantos dokumentos, ko 
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Eiropas pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 1100
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā, 
tostarp to fiskālos aspektus, un 
ieteikumos, kas sniegti saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1176/2011 6. pantu, vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 1101
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
3. pantā noteikto darbības jomu un 
4. pantā izklāstītos mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 1102
Frances Fitzgerald
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Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1103
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) atbilstība Eiropas politikas 
prioritātēm:

vai atveseļošanas un noturības plāns atbilst 
minimālajam piešķīrumam 14. panta 
1.a punktā minētajām Eiropas 
prioritārajām politikas jomām;

Or. en

Grozījums Nr. 1104
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1105
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā un 
valstu reformu programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 1106
Bogdan Rzońca

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1107
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) gadījumā, ja dalībvalstī rodas 
nelīdzsvarotība vai pārmērīga 
nelīdzsvarotība, kā secinājusi Komisija 
pēc padziļinātas pārskatīšanas, 
paskaidrojums par to, kā jārisina saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 6. pantu 
sniegtie ieteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 1108
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) vai atveseļošanas un noturības 
plāns atbilst 14. panta 1. punktā 
noteiktajam minimālajam piešķīrumam, 
kas paredzēts 3. pantā uzskaitītajām 
Eiropas prioritārajām jomām;

Or. en

Grozījums Nr. 1109
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) efektivitāte:
Or. en
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Grozījums Nr. 1110
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi veicina vienotā tirgus 
stiprināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1111
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1112
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) vai ir gaidāms, ka attiecīgo 
dalībvalstu ierosinātie pasākumi 
nodrošinās atveseļošanas un noturības 
plāna efektīvu uzraudzību un īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz iecerēto laika grafiku, 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem 
un ar tiem saistītajiem rādītājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 1113
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1114
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1115
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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izrietošās problēmas;
Or. en

Grozījums Nr. 1116
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1117
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vai ir gaidāms, ka plāns efektīvi 
veicinās ilgtspējīgas izaugsmes potenciāla 
stiprināšanu, radīs augstas kvalitātes 
darbvietas un palielinās attiecīgās 
dalībvalsts ekonomisko, sociālo un 
institucionālo noturību un gatavību 
krīzēm, vienlaikus veicinot līdzsvarotas 
dzimumu politikas īstenošanu, lai 
mazinātu krīzes ekonomisko un sociālo 
ietekmi, kā arī veicinās ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 1118
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) kā plāns efektīvi sekmē zaļo un 
digitālo pārkārtošanos saskaņā ar ES 
taksonomiju un principu "nenodari 
būtisku kaitējumu"; un kā plāns sekmē to 
mērķu sasniegšanu, kas noteikti valstu 
klimata un enerģētikas plānos (NECPS), 
un pārkārtošanos uz klimatneitralitāti līdz 
2030. vai, vēlākais, līdz 2050. gadam, kā 
arī to mērķu sasniegšanu, kas noteikti 
Regulā (ES) 2018/1999 (Eiropas klimata 
tiesību akts);

Or. en

Grozījums Nr. 1119
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas; vai plānā ir iekļauti 
konkrēti pasākumi ar mērķi novērst 
digitālo plaisu ES dalībvalstīs un 
pasākumi, kas veicina digitālo 
kompetenci;

Or. en

Grozījums Nr. 1120
Piernicola Pedicini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo pārkārtošanos vai 
palīdz risināt no tās izrietošās problēmas, 
tostarp, vai plāns atbilst principam 
"nenodari būtisku kaitējumu", kas minēts 
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Regulā (ES) 2020/852;
Or. en

Grozījums Nr. 1121
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vai ir gaidāms, ka plāns efektīvi 
palīdzēs īstenot Savienības un tās 
dalībvalstu saistības, jo īpaši Parīzes 
nolīgumu, ANO IAM un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru;

Or. en

Grozījums Nr. 1122
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, kā arī pārkārtošanos uz 
noturīgu aprūpes ekonomiku, vai palīdz 
risināt no tām izrietošās problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 1123
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 1124
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vai ir gaidāms, ka vismaz 50 % no 
plānam pieprasītās summas veicinās 
klimata un vides mērķu integrēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1125
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plāns atbilst virzībai uz 
globālās temperatūras paaugstināšanās 
ierobežošanu līdz 1,5 °C virs 
pirmsindustriālā līmeņa un Savienības 
klimata un vides mērķiem, un jo īpaši — 
vai vismaz 40 % no visu atveseļošanas un 
noturības plānu aplēstajām kopējām 
izmaksām tiek piešķirti darbībām, kas 
būtiski veicina klimata pārmaiņu 
mazināšanu vai pielāgošanos tām saskaņā 
ar Regulas (ES) 2020/852 10. un 
11. pantu, un vai vismaz 10 % no visu 
atveseļošanas un noturības plānu 
aplēstajām kopējām izmaksām tiek 
piešķirti darbībām, kas būtiski veicina 
kādu citu vides mērķi saskaņā ar minēto 
regulu;

Or. en
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Grozījums Nr. 1126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai klimata un bioloģiskās 
daudzveidības novērtējums katram 
atveseļošanas un noturības plāna 
pasākumam ir veikts pareizi un vai 
neviens dalībvalsts atveseļošanas un 
noturības plāna pasākums nerada 
kaitējumu nevienam no vides mērķiem, 
kas norādīti Regulā (ES) 2020/852 
saskaņā ar tās pašas regulas 17. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 1127
Piernicola Pedicini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi veicina digitālo pārkārtošanos vai 
tās radīto problēmu risināšanu, tostarp 
samērīgi mazināšanas pasākumi, lai 
novērstu veselības riskus, kas saistīti ar 
jaunās paaudzes digitālo tehnoloģiju 
ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1128
Martin Hojsík

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai pasākumi sekmēs klimata 
integrēšanas izdevumu mērķrādītāja 
sasniegšanu 37 % apmērā, pamatojoties 
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uz metodiku, ko Komisija sniegusi 
saskaņā ar 14. panta 2. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1129
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai pasākumi sekmēs klimata 
integrēšanas izdevumu mērķrādītāja 
sasniegšanu 40 % apmērā, pamatojoties 
uz metodiku, ko Komisija sniegusi 
saskaņā ar 14. panta 2. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1130
Linea Søgaard-Lidell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi veicina ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķu īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1131
Agnès Evren

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plānā ir iekļauti pasākumi, lai 
samazinātu atkarību no trešām valstīm 
stratēģiskajās jomās;

Or. fr
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Grozījums Nr. 1132
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
16. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi stiprina Savienības stratēģisko 
autonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 1133
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) lietderība:
Or. en

Grozījums Nr. 1134
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) vai dalībvalstu iesniegtais 
pamatojums, izmantojot 14. panta 
1.c punktā minēto metodiku, pierāda, ka 
visas atveseļošanas un noturības plānā 
paredzētās reformas un investīcijas atbilst 
principam "nenodari būtisku kaitējumu" 
un minimālajām aizsardzības prasībām, 
vai plāns novērš oglekļiesīkstes potenciālo 
ietekmi un neatbalsta 14. panta 
1.d punktā minētās saimnieciskās 
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darbības un vai atveseļošanas un 
noturības plānā vides mērķiem piešķirto 
izmaksu aplēse ir ticama un atbilst 
14. panta 1.c punkta prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 1135
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) vai Komisijas metodika Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanas 
izsekošanai ir piemērota pareizi, vai ir 
gaidāms, ka visi pasākumi dalībvalsts 
atveseļošanas un noturības plānā 
nodrošinās to, ka vismaz 30 % no 
atveseļošanas un noturības plānam 
pieprasītās summas veicinās Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra principu īstenošanu, 
un vai kāda no Atveseļošanas un 
noturības mehānisma atbalstītajām 
reformām un investīcijām nav pretrunā 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 1136
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1137
Martin Hojsík

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) vai pasākumi sekmēs bioloģiskās 
daudzveidības izdevumu horizontālā 
mērķrādītāja sasniegšanu 10 % apmērā, 
pamatojoties uz metodiku, ko Komisija 
sniegusi saskaņā ar 14. panta 2. punktu;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ļautu veikt dubultu uzskaiti — 10 % bioloģiskās daudzveidības mērķrādītāja 
sasniegšanu var sekmēt ar klimatu saistītie izdevumi.

Grozījums Nr. 1138
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
16. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi veicina ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķu īstenošanu un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru;

Or. en

Grozījums Nr. 1139
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) vai pasākumi sekmēs bioloģiskās 
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daudzveidības izdevumu mērķrādītāja 
sasniegšanu 10 % apmērā, pamatojoties 
uz metodiku, ko Komisija sniegusi 
saskaņā ar 14. panta 2. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1140
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) vai ir gaidāms, ka plāna pasākumi 
veicinās atvērtu un pieejamu digitālo 
sabiedrību un ekonomiku, tostarp 
paskaidros, kā šie pasākumi atbilst 
savietojamības, energoefektivitātes un 
datu aizsardzības principiem un kā tie 
risina problēmas, kas izriet no 
pārkārtošanas, tostarp no digitālās 
neobjektivitātes, nevienlīdzības un 
nepietiekamas digitālās pieejamības, kā 
arī vājām digitālajām prasmēm;

Or. en

Grozījums Nr. 1141
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, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi veicina ES klimata un vides 
mērķu sasniegšanu, jo īpaši Savienības 
atjaunināto 2030. gada klimata mērķu un 
klimatneitralitātes mērķa līdz 2050. 
gadam sasniegšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 1142
Martin Hojsík

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) vai pasākumi atbilst 
pamatnostādnēm attiecībā uz principu 
"nenodari būtisku kaitējumu", kas minēts 
3. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 1143
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) vai pasākumi atbilst 
pamatnostādnēm attiecībā uz principu 
"nenodari būtisku kaitējumu", kas minēts 
3. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 1144
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
16. pants – 3. punkts – bd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bd) vai plānā ir iekļauti pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka vismaz 37 % no 
atveseļošanas un noturības plānam 
pieprasītās summas veicina klimata 
mērķu iekļaušanu, pamatojoties uz 
metodiku, ko Komisija sniegusi saskaņā 
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ar 14. panta 2.a punktu, un pierādījumus 
par to, kā pasākumi būtiski samazinās 
klimatam nekaitīgo valsts investīciju 
plaisu;

Or. en

Grozījums Nr. 1145
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bd) vai atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautais dzimumu līdztiesības 
plāns efektīvi risina krīzes radīto ietekmi 
uz dzimumu problēmām un nodrošina 
dzimumu līdztiesību, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, vienādu darba samaksu 
un piekļuvi finansējumam, kā arī — vai 
tajā ir iekļauti pasākumi ar dzimumu 
saistītās vardarbības, vardarbības mājās 
un seksuālas uzmākšanās novēršanai un 
apkarošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 1146
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1147
Margarida Marques, Pedro Marques
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Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) vai atveseļošanas un noturības 
plāns ir saistīts ar reformām, kas veiktas 
vai plānotas saskaņā ar Strukturālo 
reformu atbalsta programmu vai 
Tehniskā atbalsta instrumentu, un vai ir 
gaidāms, ka tam būs ilgstoša ietekme uz 
attiecīgo dalībvalsti;

Or. en

Grozījums Nr. 1148
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānam būs ilgstoša ietekme uz 
attiecīgo dalībvalsti, jo īpaši uz radīto 
darbavietu kvalitāti un ilgtspējību;

Or. en

Grozījums Nr. 1149
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vai atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautais dzimumu līdztiesības 
plāns efektīvi risina krīzes radītās 
dzimumu problēmas, nodrošina dzimumu 
līdztiesību, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, vienādu darba samaksu 
un piekļuvi finansējumam, sekmē 
dzimumu integrācijas principa 
veicināšanu un dzimumu diskriminācijas 
izskaušanu, kā arī — vai tajā ir iekļauti 
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pasākumi ar dzimumu saistītās 
vardarbības, vardarbības mājās un 
seksuālas uzmākšanās novēršanai un 
apkarošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 1150
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
16. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vai atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautais dzimumu līdztiesības 
plāns efektīvi novērš krīzes radītās 
dzimumu problēmas un nodrošina 
dzimumu līdztiesību, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību un piekļuvi finansējumam, 
kā arī — vai tajā ir iekļauti pasākumi ar 
dzimumu saistītās vardarbības un 
vardarbības mājās novēršanai un 
apkarošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 1151
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atbilstība:
Or. en

Grozījums Nr. 1152
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1153
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1154
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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kohēziju;
Or. en

Grozījums Nr. 1155
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajos 
konkrētai valstij adresētos ieteikumos, kas 
adresēti attiecīgajai dalībvalstij, vai citos 
attiecīgos dokumentos, kurus Komisija 
oficiāli pieņēmusi 2020. gada Eiropas 
pusgada ietvaros, kā arī — vai tas sekmē 
Savienības klimata un vides mērķu 
īstenošanu, teritoriālo taisnīgas 
pārkārtošanās plānu īstenošanu, ko 
finansē no Taisnīgas pārkārtošanās 
fonda, kā arī ES Dzimumu līdztiesības 
stratēģijas 2020.–2025. gadam īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1156
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns pievērsīsies jaunākajām 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
apspriestajām stratēģiskajām ievirzēm 
attiecībā uz reformām un valsts 
ieguldījumiem, kas efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, nodrošināt vienotā tirgus 
pareizu darbību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
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ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 1157
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
paātrinātu tādu darbību attīstību, kas ir 
saderīgas ar Parīzes nolīgumu par 
klimatu, un tādu darbību sašaurināšanu, 
kas nav ar to saderīgas, darbvietu radīšanu 
un dalībvalsts ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 1158
Piernicola Pedicini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi reģionos un 
teritorijās ar augstāko bezdarba līmeni 
starp dalībvalstīm un sekmēt ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 1159
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis



PE657.421v02-00 42/206 AM\1214176LV.docx

LV

GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) vai ar vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām, sociālajiem partneriem, 
darba ņēmējiem, vietējām kopienām, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
visām citām iesaistītajām personām gan 
valsts, gan reģionālā līmenī ir notikusi 
plaša apspriešanās;

Or. en

Grozījums Nr. 1160
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1161
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 

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

dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu, sociālo progresu un ekonomisko 
un sociālo noturību, samazināt 
nevienlīdzību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 1162
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1163
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1164
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1165
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
16. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1166
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko, teritoriālo un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo, 
ekonomisko un demogrāfisko ietekmi un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 1167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1168
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1169
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1170
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību saistībā ar atveseļošanos no 
krīzes un mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 1171
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) vai ir gaidāms, ka plānā iekļautie 
pasākumi nodrošinās uzlabojumus, kas 
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atbilst Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principiem un ar tiem saistītajai sociālo 
rādītāju tabulai;

Or. en

Grozījums Nr. 1172
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) saskanība:
Or. en

Grozījums Nr. 1173
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir iekļauti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 1174
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi novērš nepilnības attiecībā uz 
LES 2. pantā noteiktajām vērtībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 1175
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) vai apņemšanās veikt reformas 
attiecas uz visaptverošu reformu kopumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1176
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1177
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēsto kopējo izmaksu 
summu ir pamatots un ticams, un atbilst 
izmaksu efektivitātes principam, un ir 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; kā arī — vai 
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izmaksas ir tieši saistītas ar iesniegtajām 
izaugsmi veicinošajām reformām un 
ilgtspējīgām investīcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 1178
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1179
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) lietderība:

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1180
Isabel Benjumea Benjumea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēsto kopējo izmaksu 
summu ir pamatots un ticams, un samērīgs 
ar paredzamo ietekmi uz ekonomiku un 
nodarbinātību, kā arī maksājumu plānu 
saskaņā ar tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1181
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēsto kopējo izmaksu 
summu ir pietiekams, lai pamatotu 
nepieciešamo virzību uz vides aizsardzības 
mērķiem, un ticams attiecībā uz ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 1182
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēsto kopējo izmaksu 

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

summu ir pamatots un ticams, un rentabls, 
ņemot vērā paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 1183
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) vai atveseļošanas un noturības 
plāns rada pietiekamu pārliecību, ka tas 
atbilst Finanšu regulas noteikumiem par 
interešu konfliktu saistībā ar ES budžeta 
izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 1184
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) kā atveseļošanas un noturības 
plāns iekļaujas dalībvalsts vidēja termiņa 
plānā, lai (no jauna) izveidotu stabilu 
fiskālo stāvokli saskaņā ar Savienības 
ekonomikas pārvaldības satvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 1185
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1186
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1187
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) vai ir gaidāms, ka attiecīgo 
dalībvalstu ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz iecerēto 
grafiku, starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem, 
kas ietver sasniegumus, uzlabojot 
sniegumu jomās, uz kurām attiecas 
sociālo rezultātu tabula;

Or. en

Grozījums Nr. 1188
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) vai ierosinātie pasākumi un 
izdevumi nodrošina Eiropas pievienoto 
vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 1189
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1190
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1191
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1192
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) saskanība:

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

Or. en

Grozījums Nr. 1193
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1194
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1195
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1196
Csaba Molnár

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vai pienākums iesaistīt 
ieinteresētās personas atveseļošanas un 
noturības plānu sagatavošanas procesā 
saskaņā ar šīs regulas 15. panta 
5. punktu, kā arī Eiropas Rīcības kodeksu 
par partnerībām, ir pilnībā izpildīts 
atbilstīgi partnerības principam. 
Partnerības process ietver vismaz 
30 dienu ilgu atklātu sabiedrisko 
apspriešanu internetā, un to izsludina visā 
valstī. Valstu plānos attiecībā uz ANM 
izmantošanu tiks pilnībā ņemts vērā 
partnerības process un tas, kā tiek ņemti 
vērā ieinteresēto personu viedokļi. Tas ir 
priekšnoteikums, lai apstiprinātu valstu 
plānus ANM izmantošanai un pārskaitītu 
līdzekļus attiecīgajām valstu valdībām;

Or. en

Grozījums Nr. 1197
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vai uzklausīšanas, kas notikušas, 
lai sagatavotu atveseļošanas un noturības 
plānu, tostarp attiecīgos starpposma un 
galīgos mērķrādītājus, nodrošina to, ka 
vietējām pašvaldībām, sociālajiem 
partneriem un sociālo kustību pārstāvjiem 
tiek dotas efektīvas iespējas piedalīties 
plāna sagatavošanā un īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 1198
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma
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Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vai ir gaidāms, ka plāns efektīvi 
palīdzēs īstenot Savienības un tās 
dalībvalstu saistības, jo īpaši Parīzes 
nolīgumu, Savienības jaunos 2030. gada 
klimata un enerģētikas mērķrādītājus, 
ANO IAM, integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru;

Or. en

Grozījums Nr. 1199
Paul Tang, Luis Garicano

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1200
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 1201
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Gilles 
Boyer, Niels Fuglsang, Stéphanie Yon-Courtin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vai atveseļošanas un noturības 
plāns ievēro principu "nenodari būtisku 
kaitējumu", pamatojoties uz kritērijiem, 
ko Komisija noteikusi saskaņā ar 
14. panta 1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1202
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vai atveseļošanas un noturības 
plāns ievēro principu "nenodari būtisku 
kaitējumu", pamatojoties uz kritērijiem, 
ko Komisija noteikusi saskaņā ar 
14. panta 1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1203
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
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pasākumi
Or. en

Grozījums Nr. 1204
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vai atveseļošanas un noturības 
plāns ir saderīgs ar sešiem pīlāriem, kas 
minēti 3. pantā, un paredz minimālās 
iemaksas katram pīlāram;

Or. en

Grozījums Nr. 1205
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) vai apspriešanās, kura notikusi 
saistībā ar atveseļošanas un noturības 
plāna sagatavošanu, un plānotie dialogi, 
tostarp attiecīgie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, kas saistīti ar atveseļošanas 
un noturības plāna īstenošanu, nodrošina 
vietējām pašvaldībām, sociālajiem 
partneriem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un citām nozīmīgām 
ieinteresētajām personām reālas iespējas 
piedalīties atveseļošanas un noturības 
plāna sagatavošanā un izmantot tā 
īstenošanas radītās priekšrocības, kā 
norādīts 15. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 1206
Aurore Lalucq
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Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) vai vismaz 40 % no atveseļošanas 
un noturības plānam pieprasītās summas 
tiks izmantoti, lai palīdzētu integrēt 
pasākumus klimata jomā, un 10 % — 
bioloģiskās daudzveidības jomā, kā arī 
vides ilgtspējības mērķus, pamatojoties uz 
metodiku, kuru Komisija noteikusi 
saskaņā ar 14. panta 1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1207
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) vai tiek darīts pietiekami daudz, lai 
nepieļautu korupciju, izmantojot plānos 
paredzēto finansējumu, un lai nepieļautu 
līdzekļu nelikumīgu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1208
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) vai tiek darīts pietiekami daudz, lai 
nepieļautu korupciju, izmantojot plānos 
paredzēto finansējumu, un lai nepieļautu 
līdzekļu nelikumīgu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1209
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma
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Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – gc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gc) vai apspriešanās, kura notikusi 
saistībā ar atveseļošanas un noturības 
plāna sagatavošanu, un plānotie dialogi, 
tostarp attiecīgie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, kas saistīti ar atveseļošanas 
un noturības plāna īstenošanu, nodrošina 
vietējām pašvaldībām, sociālajiem 
partneriem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, tostarp NVO vides un citās 
jomās, un citām nozīmīgām 
ieinteresētajām personām reālas iespējas 
piedalīties atveseļošanas un noturības 
plāna sagatavošanas un īstenošanas 
procesos, un to, ka partnerības 
organizēšana un īstenošana tiek veikta 
saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu 
(ES) Nr. 240/2014;

Or. en

Grozījums Nr. 1210
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos vērtēšanas kritērijus piemēro saskaņā 
ar II pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dalībvalsts ir pieprasījusi 4. Ja dalībvalsts ir pieprasījusi 
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12. pantā minēto aizdevuma atbalstu, 
Komisija novērtē, vai aizdevuma atbalsta 
pieprasījums atbilst 13. panta 1. punktā 
izklāstītajiem kritērijiem, jo īpaši, vai 
papildu reformas un investīcijas, ko skar 
atbalsta pieprasījums, atbilst 3. punktā 
minētajiem novērtēšanas kritērijiem.

12. pantā minēto aizdevuma atbalstu, 
Komisija novērtē, vai aizdevuma atbalsta 
pieprasījums atbilst 13. panta 1. punktā 
izklāstītajiem kritērijiem, jo īpaši, vai 
papildu izaugsmi veicinošas reformas un 
ilgtspējīgas investīcijas, ko skar atbalsta 
pieprasījums, atbilst 3. punktā minētajiem 
novērtēšanas kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1212
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai novērtētu dalībvalstu 
iesniegtos atveseļošanas un noturības 
plānus, Komisija var izmantot ekspertu 
palīdzību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1213
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai novērtētu dalībvalstu iesniegtos 
atveseļošanas un noturības plānus, 
Komisija var izmantot ekspertu palīdzību.

5. Lai novērtētu dalībvalstu iesniegtos 
atveseļošanas un noturības plānus, 
Komisija var izmantot ekspertu palīdzību. 
Ja šāda ekspertīze attiecas uz darbaspēka 
politiku, tiek iesaistīti sociālie partneri.

Or. en

Grozījums Nr. 1214
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Regulas priekšlikums
16. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Novērtējot dalībvalstu noturības 
un atveseļošanas programmas, Komisija 
veicina un prioritāri virza projektus, kam 
ir pārrobežu raksturs un kas savieno 
vairākas dalībvalstis.
Dialogā ar dalībvalstīm Komisija veicina 
sinerģiju starp dažādu dalībvalstu 
atveseļošanas plāniem.

Or. en

Grozījums Nr. 1215
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Lēmumu pieņemšanas process

1. Pēc katras dalībvalsts ikgadējā valsts 
atveseļošanas un noturības plāna 
saņemšanas Komisija ar deleģēto aktu un 
ne vēlāk kā 31. maijā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
apkopota informācija par šiem valstu 
plāniem un novērtēta ierosināto 
pasākumu ietekme uz Savienības 
ekonomiku un uz ikgadējās ilgtspējības 
un izaugsmes stratēģijas mērķiem. Šajā 
ziņojumā cita starpā iekļauj:
a) informāciju par to, kā Atveseļošanas 
un noturības mehānisms nodrošina ES 
mērķu sasniegšanu attiecībā uz 
konkurētspējīgu ilgtspēju un zaļo 
pārkārtošanos, digitālo pārveidi, 
ekonomisko un sociālo kohēziju un 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kā arī 
institucionālo noturību;
b) Mehānisma finansiālā ieguldījuma un 
aizdevumu kopsummu, kas piešķirta un 
izmaksāta dalībvalstīm, un Mehānismam 
piesaistīto ieņēmumu apjomu, sadalot pa 
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budžeta pozīcijām.
Or. en

Grozījums Nr. 1216
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas lēmums Komisijas priekšlikums un Padomes 
īstenošanas lēmums

Or. en

Grozījums Nr. 1217
Jens Geier

Regulas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas lēmums Iedalīšanas lēmums
Or. en

Grozījums Nr. 1218
Jens Geier, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija pēc iespējas ātrāk izvērtē 
atveseļošanas un noturības plāna oficiālo 
iesniegumu, ko iesniegusi dalībvalsts, un 
ierosina Mehānisma finanšu iemaksas 
summu. Ja Komisija ir pozitīvi novērtējusi 
atveseļošanas un noturības plānu, tā 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei priekšlikumu Mehānisma 
izmantošanai. Lēmumu par Mehānisma 
izmantošanu Eiropas Parlaments un 
Padome kopīgi pieņem viena mēneša 
laikā pēc tam, kad Komisija ir iesniegusi 
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11. pantu. šo priekšlikumu. Eiropas Parlaments 
pieņem lēmumu ar deputātu balsu 
vairākumu un trijām piektdaļām nodoto 
balsu, un Padome pieņem lēmumu ar 
kvalificētu balsu vairākumu. Vienlaikus 
ar priekšlikumu lēmumam par 
Mehānisma izmantošanu Komisija 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz priekšlikumu par līdzekļu 
pārvietojumu uz attiecīgām budžeta 
pozīcijām. Domstarpību gadījumā sāk 
trialoga procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1219
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu divu mēnešu laikā no 
brīža, kad dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
atveseļošanas un noturības plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 1220
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu četru mēnešu laikā no 

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

brīža, kad dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
atveseļošanas un noturības plānu. Lēmuma 
pamatā ir atveseļošanas un noturības 
plāna novērtējums un saziņa ar attiecīgo 
dalībvalsti, tostarp par iespējamajiem 
labojumiem. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts iesniegto atveseļošanas un 
noturības plānu ir pozitīvs, minētajā 
lēmumā nosaka, kādas reformas un 
investīciju projekti dalībvalstij jāīsteno, 
tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1221
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ievērojot 26.a pantu, Komisija ar 
deleģēto aktu pieņem lēmumu divu mēnešu 
laikā no brīža, kad dalībvalsts oficiāli 
iesniegusi atveseļošanas un noturības 
plānu. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts iesniegto atveseļošanas un 
noturības plānu ir pozitīvs, minētajā 
lēmumā nosaka, kādas izaugsmi veicinošas 
reformas un ilgtspējīgi investīciju projekti 
dalībvalstij jāīsteno, tostarp skaidrus 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
nepieciešami, lai izmaksātu daļu no 
finanšu iemaksas, kas ir iedalīta saskaņā ar 
11. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1222
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

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

1. Pēc 16.a pantā minētā Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmuma par 
deleģēto aktu Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu divu mēnešu laikā par 
katras dalībvalsts atveseļošanas un 
noturības plānu. Ja Komisijas novērtējums 
par dalībvalsts iesniegto atveseļošanas un 
noturības plānu ir pozitīvs, minētajā 
lēmumā nosaka, kādas reformas un 
investīciju projekti dalībvalstij jāīsteno, 
tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1223
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pēc Komisijas priekšlikuma 
Padome ar īstenošanas lēmumu apstiprina 
dalībvalsts iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna novērtējumu. Ja Komisijas 
novērtējums par dalībvalsts iesniegto 
atveseļošanas un noturības plānu ir 
pozitīvs, Komisijas priekšlikumā par 
Padomes īstenošanas lēmumu nosaka, 
kādas reformas un investīciju projekti 
dalībvalstij jāīsteno, tostarp starpposma un 
galīgos mērķrādītājus, un kāda finanšu 
iemaksa ir iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1224
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1225
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1226
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
17. pants – 1. punkts



AM\1214176LV.docx 69/206 PE657.421v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1228
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1229
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1230
Agnès Evren

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu četru mēnešu laikā no 
brīža, kad dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
atveseļošanas un noturības plānu. Ja 
Komisijas novērtējums par dalībvalsts 
iesniegto atveseļošanas un noturības plānu 

1. Komisija ar deleģēto aktu pieņem 
lēmumu četru mēnešu laikā no brīža, kad 
dalībvalsts oficiāli iesniegusi atveseļošanas 
un noturības plānu. Ja Komisijas 
novērtējums par dalībvalsts iesniegto 
atveseļošanas un noturības plānu ir 



AM\1214176LV.docx 71/206 PE657.421v02-00

LV

ir pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1231
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1232
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 1233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Īstenošanas posmā par prioritāti 
tiek izvirzītas izaugsmi veicinošas 
reformas un ilgtspējīgi investīciju projekti, 
kas saskaņoti ar konkrētai valstij 
adresētiem ieteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1234
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1235
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

aizdevuma atbalstu, šajā lēmumā nosaka 
arī aizdevuma atbalsta summu, kas minēta 
12. panta 4. un 5. punktā, un dalībvalstij 
īstenojamās papildu izaugsmi veicinošās 
reformas un ilgtspējīgās investīcijas, ko 
skar atbalsta pieprasījums, tostarp papildu 
un skaidrus starpposma un galīgos 
mērķrādītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 1236
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1237
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minēto finanšu 
iemaksu nosaka, pamatojoties uz 
attiecīgās dalībvalsts ierosinātā 
atveseļošanas un noturības plāna 
aplēstajām kopējām izmaksām, kas 
novērtētas saskaņā ar 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem. Finanšu 
iemaksas summu nosaka šādi:

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

Grozījums Nr. 1238
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minēto finanšu 
iemaksu nosaka, pamatojoties uz attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām, kas novērtētas saskaņā ar 
16. panta 3. punktā noteiktajiem 
kritērijiem. Finanšu iemaksas summu 
nosaka šādi:

3. Šā panta 1. punktā minēto finanšu 
iemaksu nosaka, pamatojoties uz attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām, kas novērtētas saskaņā ar 
16. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem 
un ko neatkarīgi izvērtējusi Revīzijas 
palāta. Finanšu iemaksas summu nosaka 
šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 1239
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minēto finanšu 
iemaksu nosaka, pamatojoties uz attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām, kas novērtētas saskaņā ar 
16. panta 3. punktā noteiktajiem 
kritērijiem. Finanšu iemaksas summu 
nosaka šādi:

3. Šā panta 1. punktā minēto finanšu 
iemaksu nosaka, pamatojoties uz 
novērtējumu saskaņā ar 16. panta 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem, kas 
norādīti II pielikumā, kā arī pamatojoties 
uz dalībvalsts ierosinātā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām. Finanšu iemaksas summu 
nosaka šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 1240
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minēto finanšu 
iemaksu nosaka, pamatojoties uz attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām, kas novērtētas saskaņā ar 
16. panta 3. punktā noteiktajiem 
kritērijiem. Finanšu iemaksas summu 
nosaka šādi:

3. Šā panta 1. punktā minēto finanšu 
iemaksu atveseļošanas un noturības 
plāniem, kas atbilst 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, nosaka, 
pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts 
ierosinātā atveseļošanas un noturības plāna 
aplēstajām kopējām izmaksām, šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 1241
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ja atveseļošanas un noturības plāns 
apmierinoši atbilst 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem un atveseļošanas 
un noturības plāna aplēsto kopējo izmaksu 
summa ir vienāda ar vai lielāka par 
10. pantā minēto attiecīgajai dalībvalstij 
domāto maksimālo finanšu iemaksu, tad 
attiecīgajai dalībvalstij iedalāmā 
maksimālā finanšu iemaksa ir vienāda ar 
10. pantā minētās maksimālās finanšu 
iemaksas summu, vienlaikus ņemot vērā 
to, ka katra B atzīme nozīmē maksimālās 
finanšu iemaksas samazinājumu par 5 %;

Or. en

Grozījums Nr. 1242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1243
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ja atveseļošanas un noturības plāna 
aplēsto kopējo izmaksu summa ir vienāda 
ar vai lielāka par 10. pantā minēto 
attiecīgajai dalībvalstij domāto maksimālo 
finanšu iemaksu, tad attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmā maksimālā finanšu 
iemaksa ir vienāda ar 10. pantā minētās 
maksimālās finanšu iemaksas summu;

Or. en

Grozījums Nr. 1244
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ja atveseļošanas un noturības plāna 
aplēsto kopējo izmaksu summa ir vienāda 
ar vai lielāka par 10. pantā minēto 
attiecīgajai dalībvalstij domāto maksimālo 
finanšu iemaksu, tad attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmā maksimālā finanšu 
iemaksa ir vienāda ar 10. pantā minētās 
maksimālās finanšu iemaksas summu;

Or. en

Grozījums Nr. 1245
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ja atveseļošanas un noturības plāna 
aplēsto kopējo izmaksu summa ir vienāda 
ar vai lielāka par 10. pantā minēto 
attiecīgajai dalībvalstij domāto maksimālo 
finanšu iemaksu, tad attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmā maksimālā finanšu 
iemaksa ir vienāda ar 10. pantā minētās 
maksimālās finanšu iemaksas summu;

Or. en

Grozījums Nr. 1246
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1247
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Komisija novērtē atbilstības kritērijiem pakāpi, lai varētu sasaistīt izmaksāšanu ar 
pabeigtības līmeni.

Grozījums Nr. 1248
Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ja atveseļošanas un noturības 
plāns neatbilst 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, finanšu iemaksa 
attiecīgajai dalībvalstij netiek iedalīta. 
Dalībvalsts divu mēnešu laikā veic 
izmaiņas un atkārtoti iesniedz šo plānu 
Komisijai. Komisija sniedz atbildi viena 
mēneša laikā. Ja Komisija neuzskata, ka 
izmaiņas ir pietiekamas, lai iestātos 
atbilstība 16. panta 3. punktā noteiktajiem 
kritērijiem, finanšu iemaksa attiecīgajai 
dalībvalstij netiek iedalīta. Attiecīgā 
dalībvalsts var lūgt tehnisko atbalstu, kas 
tiek nodrošināts Tehniskā atbalsta 
instrumenta ietvaros, lai priekšlikumu 
varētu labāk sagatavot turpmākajos 
posmos;

Or. en

Grozījums Nr. 1249
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja atveseļošanas un noturības plāns 
apmierinoši atbilst 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem un atveseļošanas 
un noturības plāna aplēsto kopējo izmaksu 
summa ir mazāka par 10. pantā minēto 
attiecīgajai dalībvalstij domāto maksimālo 
finanšu iemaksu, tad dalībvalstij iedalāmā 
maksimālā finanšu iemaksa ir vienāda ar 
atveseļošanas un noturības plāna 
aplēstajām kopējām izmaksām, vienlaikus 
ņemot vērā to, ka katra B atzīme nozīmē 
maksimālās finanšu iemaksas 
samazinājumu par 5 %;

Or. en

Grozījums Nr. 1250
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1251
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja atveseļošanas un noturības plāna 
aplēsto kopējo izmaksu summa ir mazāka 
par 10. pantā minēto attiecīgajai 
dalībvalstij domāto maksimālo finanšu 
iemaksu, tad dalībvalstij iedalāmā 
maksimālā finanšu iemaksa ir vienāda ar 
atveseļošanas un noturības plāna 
aplēstajām kopējām izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 1252
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja atveseļošanas un noturības plāna 
aplēsto kopējo izmaksu summa ir mazāka 
par 10. pantā minēto attiecīgajai 
dalībvalstij domāto maksimālo finanšu 
iemaksu, tad dalībvalstij iedalāmā 
maksimālā finanšu iemaksa ir vienāda ar 
atveseļošanas un noturības plāna 
aplēstajām kopējām izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 1253
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja atveseļošanas un noturības plāna 
aplēsto kopējo izmaksu summa ir mazāka 
par 10. pantā minēto attiecīgajai 
dalībvalstij domāto maksimālo finanšu 
iemaksu, tad dalībvalstij iedalāmā 
maksimālā finanšu iemaksa ir vienāda ar 
atveseļošanas un noturības plāna 
aplēstajām kopējām izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 1254
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1255
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja atveseļošanas un noturības 
plāns apmierinoši atbilst 16. panta 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem bez 
maksimālā iespējamā punktu skaita, 
dalībvalstij piešķirto finanšu iemaksu, kas 
noteikta 17. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā vai 17. panta 3. punkta 
b) apakšpunktā un kas attiecīgi ir 
atkarīga no tā, vai paredzamās kopējās 
izmaksas ir lielākas, vienādas vai mazākas 
par 10. pantā minēto maksimālo finanšu 
iemaksu attiecīgai dalībvalstij, 
proporcionāli samazina atbilstoši 
II pielikumā norādītajiem vērtēšanas 
kritērijiem;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pakāpeniski samazina dalībvalstij piešķirto summu, atkarībā no atzīmēm, kas 
saņemtas, novērtējot tās atveseļošanas plānu. Tādējādi dalībvalstis tiek stimulētas ievērot 
Eiropas likumdevēja noteiktās prioritātes. Naudas līdzekļi netiek pilnībā zaudēti, jo valstij 
paliek iespēja pārskatīt atveseļošanas plānu.
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Grozījums Nr. 1256
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1257
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) ja atveseļošanas un noturības plāns 
nav apmierinoši atbilstīgs 16. panta 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem, 
attiecīgajai dalībvalstij finanšu iemaksu 
neiedala. Komisija noteiktā kārtībā paziņo 
par šo lēmumu un ļauj attiecīgajai 
dalībvalstij izmainīt vai nomainīt savu 
plānu saskaņā ar 17. panta 5.a punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1258
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja atveseļošanas un noturības plāns 
nav apmierinoši atbilstīgs 16. panta 

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

3. punktā noteiktajiem kritērijiem, 
attiecīgajai dalībvalstij finanšu iemaksu 
neiedala un piemēro šā panta 5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1259
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vai ierosinātie pasākumi un 
izdevumi nodrošina Eiropas pievienoto 
vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 1260
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) finanšu iemaksu, kas izmaksājama 
tikai vismaz divos maksājumos, tiklīdz 
dalībvalsts ir apmierinoši izpildījusi 
skaidrus starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kas noteikti attiecībā uz 
atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanu; pēc Eiropas Parlamenta 
pieprasījuma, ja netiek sasniegts viens vai 
vairāki starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, turpmākos maksājumus 
aptur līdz brīdim, kad Eiropas 
Parlamentam tiek iesniegts apmierinošs 
paskaidrojums;

Or. en

Grozījums Nr. 1261
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes
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Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) finanšu iemaksu, kas izmaksājama 
tikai vairākos maksājumos, tiklīdz 
dalībvalsts ir apmierinoši izpildījusi 
skaidrus starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kas noteikti attiecībā uz 
atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanu; pēc Eiropas Parlamenta 
pieprasījuma, ja netiek sasniegts viens vai 
vairāki starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, turpmākos maksājumus 
aptur līdz brīdim, kad Eiropas 
Parlamentam tiek iesniegts apmierinošs 
paskaidrojums;

Or. en

Grozījums Nr. 1262
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) finanšu iemaksu, kas izmaksājama 
vairākos maksājumos, tiklīdz dalībvalsts ir 
apmierinoši izpildījusi zinātniski 
pamatotus un laikā ierobežotus 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
noteikti attiecībā uz atveseļošanas, 
noturības un pārkārtošanās plāna 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1263
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

vairākos maksājumos, tiklīdz dalībvalsts ir 
sasniegusi un apmierinoši izpildījusi visus 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
noteikti attiecībā uz atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1264
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) finanšu iemaksu un attiecīgā 
gadījumā aizdevuma atbalsta summu, kas 
jāizmaksā priekšfinansējuma veidā 
saskaņā ar 11.a pantu pēc atveseļošanas 
un noturības plāna apstiprināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 1265
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) finanšu iemaksu un attiecīgā 
gadījumā aizdevuma atbalsta summu, kas 
jāizmaksā priekšfinansējuma veidā 
saskaņā ar 11.a pantu pēc atveseļošanas 
un noturības plāna apstiprināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 1266
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) reformu un investīciju projektu 
aprakstu un atveseļošanas un noturības 
plāna aplēsto kopējo izmaksu summu;

b) reformu un investīciju projektu 
aprakstu un atveseļošanas un noturības 
plāna aplēsto kopējo izmaksu summu, kā 
arī izmaksas, ko ilgtspējības jomā radīs 
bezdarbība;

Or. en

Grozījums Nr. 1267
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) reformu un investīciju projektu 
aprakstu un atveseļošanas un noturības 
plāna aplēsto kopējo izmaksu summu;

b) izaugsmi veicinošu reformu un 
ilgtspējīgu investīciju projektu aprakstu un 
atveseļošanas un noturības plāna aplēsto 
kopējo izmaksu summu;

Or. en

Grozījums Nr. 1268
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) reformu un investīciju projektu 
aprakstu un atveseļošanas un noturības 
plāna aplēsto kopējo izmaksu summu;

b) reformu un investīciju pasākumu 
aprakstu un atveseļošanas un noturības 
plāna aplēsto kopējo izmaksu summu;

Or. en

Grozījums Nr. 1269
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

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

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

1) attiecībā uz investīciju projekta 
pabeigšanu investīciju periods, līdz kuram 
investīciju projekts ļauj īstenot investīcijas 
infrastruktūrā saskaņā ar 15. panta 
3. punkta d) apakšpunktu,

Or. en

Grozījums Nr. 1270
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – c apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1271
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – c apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1272
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1273
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – c apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1274
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – c apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1275
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1276
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanas kārtību un grafiku;

d) atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanas kārtību un grafiku, tostarp 
konkrētus starpposma mērķrādītājus;

Or. en

Grozījums Nr. 1277
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) relevantos rādītājus, kas attiecas uz 
iecerēto starpposma un galīgo mērķrādītāju 
izpildīšanu; un

e) relevantos rādītājus, kas attiecas uz 
iecerēto starpposma un galīgo mērķrādītāju 
izpildīšanu, tostarp metodiku, ar ko 
novērtēt atbilstību klimata un vides 
izdevumu mērķiem, kas minēti 4.a un 
14. pantā; un

Or. en

Grozījums Nr. 1278
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) relevantos rādītājus, kas attiecas uz 
iecerēto starpposma un galīgo mērķrādītāju 
izpildīšanu; un

e) saskaņotus ilgtspējības rādītājus, 
kas attiecas uz iecerēto starpposma un 
galīgo mērķrādītāju izpildīšanu; un

Or. en

Grozījums Nr. 1279
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) relevantos rādītājus, kas attiecas uz 
iecerēto starpposma un galīgo mērķrādītāju 
izpildīšanu; un

e) relevantos rādītājus, kas attiecas uz 
skaidru starpposma un galīgo mērķrādītāju 
izpildīšanu; un

Or. en

Grozījums Nr. 1280
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) kārtību, kā Komisija nodrošina 
piekļuvi lēmumu pamatojošajiem 
relevantajiem datiem;

f) kārtību, kā Komisija nodrošina 
piekļuvi lēmumu pamatojošajiem 
relevantajiem datiem un neatkarīgiem 
revidētiem ziņojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1281
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) kārtību, kā Komisija nodrošina 
piekļuvi lēmumu pamatojošajiem 

f) kārtību, kā Komisija nodrošina 
pilnīgu piekļuvi visiem lēmumu 
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relevantajiem datiem; pamatojošajiem relevantajiem datiem;
Or. en

Grozījums Nr. 1282
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1283
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1284
Markus Ferber, Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai varētu pienācīgi izsekot 
panākumiem, kas gūti, izmantojot ANM, 
katrā atveseļošanas un noturības plānā 
iekļauj vismaz piecus atsevišķus 
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starpposma mērķrādītājus, kas saistīti 
vismaz ar pieciem atsevišķiem 
maksājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1285
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo četru mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu.

5. Ja atveseļošanas un noturības plāns 
apmierinoši neatbilst 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, Komisija 
atveseļošanas un noturības plānam sniedz 
negatīvu vērtējumu, un finanšu iemaksu 
attiecīgajai dalībvalstij neiedala. Šādā 
gadījumā Komisija pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo divu mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu. Attiecīgā dalībvalsts var 
iesniegt tehniskā atbalsta pieprasījumu 
saskaņā ar Regulu XX/YYYY [Tehniskā 
atbalsta instruments], lai izmainītu vai 
nomainītu šo plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 1286
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo četru mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu.

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo trīs mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu. Komisija nodrošina, lai visa 
attiecīgā informācija vienlaikus un ar 
vienādiem nosacījumiem būtu pieejama 
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Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas 
var uzaicināt Komisiju ierasties uz 
attiecīgo komiteju sanāksmēm, lai 
paskaidrotu, kādēļ atveseļošanas un 
noturības plāns ir novērtēts negatīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 1287
José Gusmão

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo četru mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu.

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo četru mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu. Komisijai jāiesniedz visa 
informācija Eiropas Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 1288
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo četru mēnešu laikā 
pēc tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu.

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, lēmumam pievieno 
pienācīgi pamatotu novērtējumu. Attiecīgā 
dalībvalsts var iesniegt vēl vienu 
atveseļošanas un noturības plānu, kā arī 
var izmantot Tehniskā atbalsta 
instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 1289
Jens Geier, Joachim Schuster
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Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo četru mēnešu laikā 
pēc tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu.

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu pēc iespējas drīzāk paziņo 
attiecīgajai dalībvalstij, Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 1290
Alfred Sant

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo četru mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu.

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu un 
detalizētu novērtējumu paziņo četru 
mēnešu laikā pēc tam, kad dalībvalsts ir 
iesniegusi priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1291
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo četru mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu.

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo divu mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1292
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
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo četru mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu.

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo divu mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1293
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja Komisijas novērtējums par 
atveseļošanas un noturības plānu ir 
negatīvs, saskaņā ar 17. panta 3.c punktu 
tā attiecīgajai dalībvalstij sniedz 
ieteikumu grozīt vai nomainīt 
atveseļošanas un noturības plānu 3 
mēnešu laikā pēc negatīvā Komisijas 
novērtējuma saskaņā ar šīs regulas 
18. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1294
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 6. punkts



AM\1214176LV.docx 97/206 PE657.421v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc tam, kad pieņemts šā panta 
1. punktā minētais lēmums, attiecīgā 
dalībvalsts un Komisija vienojas par 
operacionālo kārtību, kurā iztirzā 4. punkta 
d) apakšpunktā minēto īstenošanas kārtību 
un grafiku, e) apakšpunktā minētos 
relevantos rādītājus, kas attiecas uz 
iecerēto starpposma un galīgo mērķrādītāju 
izpildīšanu, f) apakšpunktā minēto kārtību, 
kā Komisija nodrošina piekļuvi lēmumu 
pamatojošajiem datiem, un — attiecīgā 
gadījumā — g) apakšpunktā minētos 
papildu starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kas saistīti ar aizdevuma 
atbalsta izmaksu.

6. Pēc tam, kad pieņemts šā panta 
1. punktā minētais lēmums, attiecīgā 
dalībvalsts un Komisija vienojas par 
operacionālo kārtību, kurā iztirzā 4. punkta 
d) apakšpunktā minēto īstenošanas kārtību 
un grafiku, e) apakšpunktā minētos 
relevantos rādītājus, kas attiecas uz 
iecerēto starpposma un galīgo mērķrādītāju 
izpildīšanu, f) apakšpunktā minēto kārtību, 
kā Komisija nodrošina piekļuvi lēmumu 
pamatojošajiem datiem, un — attiecīgā 
gadījumā — g) apakšpunktā minētos 
papildu starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kas saistīti ar aizdevuma 
atbalsta izmaksu. Komisija tūlīt pēc 
lēmuma pieņemšanas nodrošina, lai 
attiecīgā informācija, tostarp darbības 
nolīgums, vienlaikus un ar vienādiem 
nosacījumiem būtu pieejama Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 1295
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc tam, kad pieņemts šā panta 
1. punktā minētais lēmums, attiecīgā 
dalībvalsts un Komisija vienojas par 
operacionālo kārtību, kurā iztirzā 4. punkta 
d) apakšpunktā minēto īstenošanas kārtību 
un grafiku, e) apakšpunktā minētos 
relevantos rādītājus, kas attiecas uz 
iecerēto starpposma un galīgo mērķrādītāju 
izpildīšanu, f) apakšpunktā minēto kārtību, 
kā Komisija nodrošina piekļuvi lēmumu 
pamatojošajiem datiem, un — attiecīgā 
gadījumā — g) apakšpunktā minētos 
papildu starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kas saistīti ar aizdevuma 

6. Pēc tam, kad pieņemts šā panta 
1. punktā minētais lēmums, attiecīgā 
dalībvalsts un Komisija vienojas par 
operacionālo kārtību, kurā iztirzā 4. punkta 
d) apakšpunktā minēto īstenošanas kārtību 
un grafiku, e) apakšpunktā minētos 
relevantos rādītājus, kas attiecas uz skaidru 
starpposma un galīgo mērķrādītāju 
izpildīšanu, f) apakšpunktā minēto kārtību, 
kā Komisija nodrošina piekļuvi lēmumu 
pamatojošajiem datiem, un — attiecīgā 
gadījumā — g) apakšpunktā minētos 
skaidros papildu starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kas saistīti ar aizdevuma 
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atbalsta izmaksu. atbalsta izmaksu.
Or. en

Grozījums Nr. 1296
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1297
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1298
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1299
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1300
Jens Geier, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Iestāžu nolīgumā starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju (X 
XXXX 20XX) par budžeta disciplīnu, 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību sīkāk nosaka prasības 
attiecībā uz Mehānisma līdzekļu 
iedalīšanas procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1301
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Šā panta 1. punktā minētos 
īstenošanas lēmumus Padome parasti 
pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu 4 
nedēļu laikā pēc Komisijas priekšlikuma 
pieņemšanas.
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Or. en

Grozījums Nr. 1302
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 
25. panta a) punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1303
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1304
Agnès Evren

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 1305
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
17. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Pieņemot deleģētos aktus saskaņā 
ar 7. punktu, Komisija plānu dara 
publiski pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 1306
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
1. Ņemot vērā to, ka valstu atveseļošanas 
un noturības plāni ir steidzami un ātri 
jāīsteno, lai nodrošinātu ekonomikas 
atveseļošanu pilnā apjomā, un neskarot 
šīs regulas 15. panta 2. punktā un 
16.a pantā paredzētos noteikumus, 
dalībvalstis iesniedz savus pirmos 
ikgadējos atveseļošanas un noturības 
plānus ne vēlāk kā 2021. gada 
28. februārī.
2. Sākot no 2020. gada 15. oktobra, 
dalībvalstis var iesniegt Komisijai plānu 
projektus kopā ar nākamā gada budžetu.
3. Neskarot šīs regulas 16. pantā 
pieņemtos noteikumus, Komisija novērtē 
2021. gada valstu atveseļošanas un 
noturības plānus, par atskaites punktu 
izmantojot konkrētai valstij adresētos 
ieteikumus, kas adresēti dalībvalstīm 
2019. un 2020. gada pusgada ciklos.
4. Neskarot šīs regulas 16.a pantā 
pieņemtos noteikumus, Komisija ne vēlāk 
kā 2020. gada 31. martā pieņem deleģēto 
aktu, izpildot 16.a panta prasības.
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5. Pēc tam, kad Eiropas Parlaments un 
Padome ir pieņēmuši lēmumu par 
deleģēto aktu, kas minēts šā panta 
4. punktā, Komisija rīkojas saskaņā ar šīs 
regulas 17. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1307
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Operacionālais nolīgums

Komisija, pieņemot deleģēto aktu, nosaka 
operacionālo kārtību, kas minēta 
17. panta 6. punktā, lai veicinātu valstu 
atveseļošanas un noturības plānu 
saskanību un salīdzināmību dalībvalstīs 
un nodrošinātu standartizētus datus 
Atveseļošanas un noturības rezultātu 
tabulai, kas minēta 21.a pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 1308
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plāna grozīšana

Dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plāna papildināšana, grozīšana un 
nomaiņa

Or. en

Grozījums Nr. 1309
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja objektīvu apstākļu dēļ nav 
iespējams pilnībā vai daļēji īstenot 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu, tai skaitā sasniegt starpposma un 
galīgos mērķrādītājus, vai ja attiecīgā 
dalībvalsts ir paredzējusi būtiskus papildu 
investīciju un reformu pasākumus, par 
kuriem ir tiesības saņemt atbalstu saskaņā 
ar šo regulu, saistībā ar papildu finanšu 
piešķīrumu, kā minēts 11. panta 
2. punktā, attiecīgā dalībvalsts var iesniegt 
Komisijai pamatotu lūgumu grozīt vai 
aizstāt 17. panta 1. un 2. punktā minētos 
lēmumus. Šajā nolūkā dalībvalsts var 
ierosināt grozītu atveseļošanas un noturības 
plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 1310
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var iesniegt Komisijai 
pamatotu lūgumu papildināt, grozīt vai 
aizstāt 17. panta 1. un 2. punktā minētos 
lēmumus. Šajā nolūkā attiecīgā dalībvalsts 
var ierosināt papildu, grozītu vai jaunu 
atveseļošanas un noturības plānu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1311
Jens Geier, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1312
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja attiecīgā dalībvalsts objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji 
īstenot atveseļošanas un noturības plānu, 
tai skaitā sasniegt starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, attiecīgā dalībvalsts, 
vēlākais, līdz 15. oktobrim var iesniegt 
Komisijai pamatotu lūgumu grozīt vai 
aizstāt 17. panta 1. un 2. punktā minētos 
lēmumus. Šajā nolūkā dalībvalsts var 
ierosināt grozītu ikgadējo atveseļošanas un 
noturības plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 1313
Aurore Lalucq

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

1.a Ja dalībvalstis sagatavošanas 
procesā jau nav to paredzējušas, 
atveseļošanas un noturības plānus 
atjaunina atbilstoši jaunajam 2030. gada 
mērķrādītājam klimata jomā [Regula, ar 
ko izveido satvaru klimatneitralitātes 
sasniegšanai un groza Regulu (ES) 
2018/1999 (Eiropas Klimata tiesību akts)] 
sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī. 
Komisija novērtē atjauninātos 
atveseļošanas un noturības plānus 
atbilstoši 16. pantā noteiktajām prasībām 
un noraida plānus, ja tie nav saskaņā ar 
[Regulu, ar ko izveido satvaru 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata 
tiesību akts)].

Or. en

Grozījums Nr. 1314
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis atjaunina 
atveseļošanas un noturības plānus 
atbilstoši atjauninātajam 2030. gada 
mērķrādītājam klimata jomā, kas 
paredzēts regulā, ar ko izveido satvaru 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata 
tiesību akts), sešu mēnešu laikā pēc šīs 
regulas publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī. 
Komisija novērtē atjauninātos 
atveseļošanas un noturības plānus 
atbilstoši 16. pantā noteiktajām prasībām 
un noraida plānus, ja tie nav saskaņā ar 
regulu, ar ko izveido satvaru 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata 
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tiesību akts).
Or. en

Grozījums Nr. 1315
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja dalībvalsts atveseļošanas un 
noturības plāns tiek atzīts par 
apmierinošā mērā atbilstošu 16. panta 
3. punkta prasībām bez augstākā 
iespējamā punktu skaita, attiecīgā 
dalībvalsts var iesniegt Komisijai 
pamatotu lūgumu grozīt vai aizstāt 
lēmumus, kas minēti 17. panta 3. punktā. 
Šajā nolūkā dalībvalsts var ierosināt 
grozītu vai jaunu atveseļošanas un 
noturības plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 1316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli attaisno 
attiecīgā atveseļošanas un noturības plāna 
grozīšanu, Komisija novērtē jauno plānu 
saskaņā ar 16. panta noteikumiem un 
saskaņā ar 17. pantu pieņem jaunu lēmumu 
četru mēnešu laikā kopš oficiālās 
pieprasījuma iesniegšanas. Ar šo pārskatīto 
lēmumu piešķirtais finansiālais atbalsts 
nedrīkst būt lielāks par sākotnējā 
procedūrā piešķirto finansiālo atbalstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1317
Jens Geier, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli attaisno 
attiecīgā atveseļošanas un noturības plāna 
grozīšanu, Komisija novērtē jauno plānu 
saskaņā ar 16. panta noteikumiem un 
saskaņā ar 17. pantu iesniedz priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei četru 
mēnešu laikā kopš oficiālās pieprasījuma 
iesniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1318
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1319
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā Komisijai kopumā jau vajadzētu pārzināt atveseļošanas un noturības plāna saturu, 
novērtējot grozījumus, ir pamatoti noteikt īsāku termiņu.

Grozījums Nr. 1321
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1322
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1323
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

sešu nedēļu laikā kopš oficiālās 
pieprasījuma iesniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1324
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu četru mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna papildināšanu, 
grozīšanu vai aizstāšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu divu mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas pienācīgi pamatoto secinājumu 
paziņošanas. Attiecīgā dalībvalsts var 
iesniegt tehniskā atbalsta pieprasījumu 
saskaņā ar Regulu XX/YYYY [Tehniskā 
atbalsta instruments], lai novērstu bažas, 
kas paustas Komisijas pienācīgi 
pamatotajos secinājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 1325
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu četru mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu divu mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
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Komisijas secinājumu paziņošanas. Komisijas secinājumu paziņošanas. 
Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas 
var uzaicināt Komisiju ierasties uz 
attiecīgo komiteju sanāksmēm, lai 
paskaidrotu, kādēļ atveseļošanas un 
noturības plāns ir novērtēts negatīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 1326
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu četru mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu sešu nedēļu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus triju nedēļu laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1327
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu četru mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu divu mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus divu mēnešu laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1328
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu četru mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu divu mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Komisijai kopumā jau vajadzētu pārzināt atveseļošanas un noturības plāna saturu, 
novērtējot grozījumus, ir pamatoti noteikt īsāku termiņu.

Grozījums Nr. 1329
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu četru mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu divu mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1330
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu četru mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu divu mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1331
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja izmainītais atveseļošanas un 
noturības plāns pārsniedz kopējo 
izmaksājamo summu, kas apstiprināta ar 
ikgadējo deleģēto aktu, Komisija pieņem 
jaunu deleģēto aktu, novērtējot ikgadējās 
Ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas ietekmi 
uz Savienības stratēģiju un mērķiem un 
aprēķinot jaunas finanšu iemaksas un 
aizdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1332
Markus Ferber, Luis Garicano

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
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Programmas radītā Eiropas pievienotā 
vērtība

1. Komisija līdz 2022. gada 31. jūlijam 
uzsāk publiskās iepirkuma procedūras 
projektiem ar Eiropas pievienoto vērtību.
2. Līdzfinansējuma maksimālā likme 
projektu priekšlikumiem nepārsniedz 
50 %.
3. Atsevišķiem projektu priekšlikumiem 
saņemamā maksimālā summa 
nepārsniedz 5 000 000 000 EUR.
4. Komisija novērtē atbilstīgos projektus 
trīs mēnešu laikā pēc priekšlikuma 
saņemšanas.
5. Komisija novērtē saņemtos projektu 
priekšlikumus, piemērojot standartus, kas 
salīdzināmi ar valstu atveseļošanas un 
noturības plānu novērtēšanai noteiktajiem 
standartiem.
6. Komisija novērtē atbalsttiesīgumu 
attiecībā pret 18.b pantā noteiktajiem 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1333
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Regulas priekšlikums
18.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.b pants
Programmas radītā Eiropas pievienotā 

vērtība — atbalsttiesīgums
Šīs programmas projekti maksimāli 
palielina Savienības pievienoto vērtību un 
ietekmi un atbalsta Savienības politikas 
mērķus, kas ir Eiropas stratēģiskajās 
interesēs un kam ir pārrobežu dimensija; 
projekti aptver vismaz divas dalībvalstis 
un stiprina visas Savienības ilgtermiņa 
konkurētspēju.

Or. en
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Grozījums Nr. 1334
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
19. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteikumi par finanšu iemaksu izmaksu, 
apturēšanu un atcelšanu

Noteikumi par finanšu iemaksu izmaksu, 
apturēšanu, atgūšanu un atcelšanu

Or. en

Grozījums Nr. 1335
Jens Geier, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1336
Jens Geier, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finanšu iemaksu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 
veic atbilstīgi budžeta apropriācijām un 
atkarībā no pieejamā finansējuma. Šajā 
pantā minētos Komisijas lēmumus pieņem 
saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

2. Finanšu iemaksu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 
veic atbilstīgi budžeta apropriācijām un 
atkarībā no pieejamā finansējuma.

Or. en
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Grozījums Nr. 1337
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finanšu iemaksu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 
veic atbilstīgi budžeta apropriācijām un 
atkarībā no pieejamā finansējuma. Šajā 
pantā minētos Komisijas lēmumus pieņem 
saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

2. Finanšu iemaksu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 
veic atbilstīgi budžeta apropriācijām un 
atkarībā no pieejamā finansējuma.

Or. en

Grozījums Nr. 1338
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finanšu iemaksu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 
veic atbilstīgi budžeta apropriācijām un 
atkarībā no pieejamā finansējuma. Šajā 
pantā minētos Komisijas lēmumus pieņem 
saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

2. Finanšu iemaksu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 
veic atbilstīgi budžeta apropriācijām un 
atkarībā no pieejamā finansējuma.

Or. en

Grozījums Nr. 1339
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finanšu iemaksu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 

2. Finanšu iemaksu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 
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veic atbilstīgi budžeta apropriācijām un 
atkarībā no pieejamā finansējuma. Šajā 
pantā minētos Komisijas lēmumus pieņem 
saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

veic atbilstīgi budžeta apropriācijām un 
atkarībā no pieejamā finansējuma, 
vienlaikus ņemot vērā katras dalībvalsts 
atšķirīgo sociālekonomisko situāciju. Šajā 
pantā minētos Komisijas lēmumus pieņem 
saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1340
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finanšu iemaksu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 
veic atbilstīgi budžeta apropriācijām un 
atkarībā no pieejamā finansējuma. Šajā 
pantā minētos Komisijas lēmumus pieņem 
saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

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

Or. en

Grozījums Nr. 1341
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finanšu iemaksu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 
veic atbilstīgi budžeta apropriācijām un 
atkarībā no pieejamā finansējuma. Šajā 
pantā minētos Komisijas lēmumus pieņem 
saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1342
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finanšu iemaksu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 
veic atbilstīgi budžeta apropriācijām un 
atkarībā no pieejamā finansējuma. Šajā 
pantā minētos Komisijas lēmumus pieņem 
saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

2. Finanšu iemaksu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 
veic atbilstīgi budžeta apropriācijām. Šajā 
pantā minētos Komisijas lēmumus pieņem 
saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1343
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a 2021. gadā, ja Komisija pieņem 
19. panta 1. punktā minētās juridiskās 
saistības un ja dalībvalsts to pieprasa, kad 
iesniedz Atveseļošanas un noturības 
plānu, Komisija veic priekšfinansējuma 
maksājumu līdz 20 % apmērā no juridisko 
saistību summas kā neatmaksājamu 
atbalstu un attiecīgā gadījumā — līdz 
20 % apmērā no aizdevuma atbalsta kā 
aizdevumu saskaņā ar 19. pantu. 
Atkāpjoties no Finanšu regulas 
116. panta 1. punkta, Komisija veic 
attiecīgo maksājumu 2 mēnešu laikā pēc 
tam, kad Komisija ir pieņēmusi 19. pantā 
minētās juridiskās saistības.
Šā panta 2.a punktā minētā 
priekšfinansējuma gadījumā finanšu 
iemaksas un attiecīgā gadījumā — 
izmaksājamo aizdevuma atbalstu, kā 
minēts 17. panta 4. punkta 
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a) apakšpunktā, proporcionāli pielāgo.
Ja Komisija novērtē, ka attiecībā uz vienu 
vai vairākiem starpposma vai galīgajiem 
mērķrādītājiem ir notikusi skaidra 
regresija, vai ja attiecīgajos starpposma 
vai galīgajos mērķrādītājos nav panākts 
pietiekams progress, Komisija 
nekavējoties atgūst priekšfinansējuma 
daļu, kas atbilst attiecīgajām investīcijām 
un reformām. Vienlaikus Komisija aptur 
kārtējās procedūras līdz brīdim, kad 
dalībvalsts iesniedz rakstisku 
paskaidrojumu un atmaksā nepamatoti 
izmaksātos līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 1344
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma Komisija apstiprina vismaz 
20 % priekšfinansējumu no kopējiem 
atbalsta līdzekļiem, kas paredzēti lēmumā 
par atveseļošanas un noturības plāna 
apstiprināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1345
Engin Eroglu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija nekādā gadījumā 
nedrīkstētu iemaksu daļu izmaksāt 
avansā, jo īpaši gadījumos, kad rodas 
šaubas par tiesiskumu attiecīgajās valstīs.

Or. de



PE657.421v02-00 120/206 AM\1214176LV.docx

LV

Grozījums Nr. 1346
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti apstiprinātajā atveseļošanas un 
noturības plānā, attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu 
finanšu iemaksas un — attiecīgā gadījumā 
— aizdevuma daļas izmaksas 
pieprasījumu. Dalībvalstis šādus izmaksas 
pieprasījumus var iesniegt Komisijai reizi 
divos gados. Komisija divu mēnešu laikā 
pēc pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai 
ir izpildīti šādi kritēriji:

1) vai ir apmierinoši izpildīti attiecīgie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji, kas 
izklāstīti 17. panta 1. punktā minētajā 
lēmumā. Novērtējuma vajadzībām ņem 
vērā 17. panta 6. punktā minēto 
operacionālo kārtību. Komisijai var 
palīdzēt eksperti;
2) vai pēc šā Mehānisma izveides 
dalībvalsts nav atcēlusi iepriekš 
paredzētās reformas, kas pieņemtas pēc 
Eiropas pusgada norādījumiem, tādējādi 
apejot ieteikuma būtību;
3) vai saņēmēji ir izpildījuši savas 
saistības saskaņā ar 26. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Komisija neatļaus izmaksāt finanšu iemaksu, ja Savienības finansējuma saņēmēji neatzīs 
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Savienības finansējuma izcelsmi un nenodrošinās tā redzamību.

Grozījums Nr. 1347
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ņemot vērā priekšfinansējumu 
saskaņā ar 19. panta 2.a punktu un 
izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti ar Komisijas deleģēto aktu 
apstiprinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā, attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu 
iemaksas un — attiecīgā gadījumā — 
aizdevuma daļas izmaksas pieprasījumu. 
Dalībvalstis šādus izmaksas pieprasījumus 
var iesniegt Komisijai reizi divos gados. 
Komisija divu mēnešu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai ir 
apmierinoši izpildīti attiecīgie starpposma 
un galīgie mērķrādītāji, kas izklāstīti 
17. panta 1. punktā minētajā lēmumā, 
tostarp veicot detalizētu novērtējumu par 
līdzekļu iedalīšanu darbībām, kas būtiski 
veicina klimata pārmaiņu mazināšanu vai 
pielāgošanos tām saskaņā ar Regulas 
(ES) 2020/852 10. un 11. pantu atbilstīgi 
4.a panta 3. punktā minētajam 
deleģētajam aktam. Novērtējuma 
vajadzībām ņem vērā 17. panta 6. punktā 
minēto operacionālo kārtību. Komisijai var 
palīdzēt eksperti.

Or. en

Grozījums Nr. 1348
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1349
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti apstiprinātajā atveseļošanas un 
noturības plānā, attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu 
finanšu iemaksas un — attiecīgā gadījumā 
— aizdevuma daļas izmaksas 
pieprasījumu. Dalībvalstis šādus izmaksas 
pieprasījumus var iesniegt Komisijai reizi 
divos gados. Komisija divu mēnešu laikā 
pēc pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai 
ir apmierinoši izpildīti attiecīgie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji, kas 

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

un galīgie mērķrādītāji, kas izklāstīti 
17. panta 1. punktā minētajā lēmumā. 
Novērtējuma vajadzībām ņem vērā 
17. panta 6. punktā minēto operacionālo 
kārtību. Komisijai var palīdzēt ārēji 
eksperti.

Or. en

Grozījums Nr. 1350
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1351
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti apstiprinātajā atveseļošanas un 

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

noturības plānā, attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu 
finanšu iemaksas un — attiecīgā gadījumā 
— aizdevuma daļas izmaksas 
pieprasījumu. Dalībvalstis šādus izmaksas 
pieprasījumus var iesniegt Komisijai četras 
reizes gadā. Komisija viena mēneša laikā 
pēc pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai 
ir apmierinoši izpildīti attiecīgie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji, kas 
izklāstīti 17. panta 1. punktā minētajā 
lēmumā. Novērtējuma vajadzībām ņem 
vērā 17. panta 6. punktā minēto 
operacionālo kārtību. Komisijai var 
palīdzēt eksperti.

Or. en

Grozījums Nr. 1352
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



AM\1214176LV.docx 125/206 PE657.421v02-00

LV

Grozījums Nr. 1353
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1354
Agnès Evren

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti apstiprinātajā atveseļošanas un 
noturības plānā, attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu 
finanšu iemaksas un — attiecīgā gadījumā 
— aizdevuma daļas izmaksas 
pieprasījumu. Dalībvalstis šādus izmaksas 
pieprasījumus var iesniegt Komisijai reizi 
divos gados. Komisija divu mēnešu laikā 
pēc pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai 
ir apmierinoši izpildīti attiecīgie 

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

apmierinoši izpildīti attiecīgie starpposma 
un galīgie mērķrādītāji, kas izklāstīti 
17. panta 1. punktā minētajā lēmumā. 
Novērtējuma vajadzībām ņem vērā 
17. panta 6. punktā minēto operacionālo 
kārtību. Komisijai var palīdzēt eksperti.

Or. fr

Grozījums Nr. 1355
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1356
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti apstiprinātajā atveseļošanas un 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1357
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijas sniegtais novērtējums ir 
pozitīvs, tā pieņem lēmumu, ar ko atļauj 
izmaksāt finanšu iemaksu saskaņā ar 
Finanšu regulu.

Ja Komisijas sniegtais novērtējums ir 
pozitīvs, tā pieņem lēmumu, ar ko atļauj 
izmaksāt finanšu iemaksu saskaņā ar 
Finanšu regulu. Katrs lēmums par 
maksājumu jāapmaksā tikai tad, ja ir 
izpildīti attiecīgie starpposma mērķrādītāji 
un pēc iepriekšējās izmaksas ir reģistrēts 
skaidrs progress. Ja Komisija novērtē, ka 
attiecībā uz vienu vai vairākiem 
starpposma vai galīgajiem mērķrādītājiem 
ir notikusi skaidra regresija un ka 
dalībvalsts sistemātiski nepilda savus 
pienākumus saskaņā ar atveseļošanas un 
noturības plānu, tā atgūst visus 
iepriekšējos maksājumus, kas veikti 
saistībā ar attiecīgajiem starpposma vai 
galīgajiem mērķrādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1358
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper
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Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijas sniegtais novērtējums ir 
pozitīvs, tā pieņem lēmumu, ar ko atļauj 
izmaksāt finanšu iemaksu saskaņā ar 
Finanšu regulu.

Ja Komisijas sniegtais novērtējums ir 
pozitīvs, tā pieņem lēmumu, ar ko atļauj 
izmaksāt finanšu iemaksu saskaņā ar 
Finanšu regulu. Katrs lēmums par 
maksājumu jāapmaksā tikai tad, ja ir 
izpildīti attiecīgie starpposma mērķrādītāji 
un pēc iepriekšējās izmaksas ir reģistrēts 
skaidrs progress.

Or. en

Grozījums Nr. 1359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijas sniegtais novērtējums ir 
pozitīvs, tā pieņem lēmumu, ar ko atļauj 
izmaksāt finanšu iemaksu saskaņā ar 
Finanšu regulu.

Ja Komisijas sniegtais novērtējums ir 
pozitīvs, tā pieņem lēmumu, ar ko atļauj 
izmaksāt finanšu iemaksu saskaņā ar 
Finanšu regulu. Jebkurās apspriedēs pirms 
Komisijas lēmuma ar vienādiem 
noteikumiem ir jāiesaista Eiropas 
Parlaments un Padome kā budžeta 
lēmējinstitūcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1360
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijas sniegtais novērtējums ir 
pozitīvs, tā pieņem lēmumu, ar ko atļauj 
izmaksāt finanšu iemaksu saskaņā ar 
Finanšu regulu.

Ja Komisijas sniegtais novērtējums ir 
pozitīvs, tā pieņem lēmumu, ar ko atļauj 
izmaksāt finanšu iemaksu saskaņā ar 
Finanšu regulu. Izmaksas jāveic 
pakāpeniski, un tās ir atkarīgas no 
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starpposma mērķrādītāju izpildes.
Or. en

Grozījums Nr. 1361
Jens Geier, Joachim Schuster

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijas sniegtais novērtējums ir 
pozitīvs, tā pieņem lēmumu, ar ko atļauj 
izmaksāt finanšu iemaksu saskaņā ar 
Finanšu regulu.

Ja Komisijas sniegtais novērtējums ir 
pozitīvs, tā iesniedz priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei atļaut izmaksāt 
finanšu iemaksu saskaņā ar Finanšu regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 1362
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijas sniegtais novērtējums ir 
pozitīvs, tā pieņem lēmumu, ar ko atļauj 
izmaksāt finanšu iemaksu saskaņā ar 
Finanšu regulu.

Ja Komisijas sniegtais novērtējums pēc 
trim kritērijiem ir pozitīvs, tā pieņem 
lēmumu, ar ko atļauj izmaksāt finanšu 
iemaksu saskaņā ar Finanšu regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 1363
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija, veicot 3. punktā 
minēto novērtējumu, ir konstatējusi, ka 
17. panta 1. punktā minētajā lēmumā 
noteiktie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji nav apmierinoši izpildīti, tā 
aptur visas finanšu iemaksas vai tās daļas 

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

dalībvalsts var iesniegt savus apsvērumus 
viena mēneša laikā no Komisijas 
novērtējuma paziņošanas.

Izmaksas apturēšanu var ierosināt arī 
Eiropas Parlaments, ja netiek apmierinoši 
izpildīts viens vai vairāki skaidrie 
starpposma vai galīgie mērķrādītāji, kas 
noteikti 17. panta 1. punktā minētajā 
lēmumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1364
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija, veicot 3. punktā 
minēto novērtējumu, ir konstatējusi, ka 
17. panta 1. punktā minētajā lēmumā 
noteiktie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji nav apmierinoši izpildīti, tā 
aptur visas finanšu iemaksas vai tās daļas 
izmaksu. Attiecīgā dalībvalsts var iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas novērtējuma paziņošanas.

4. Ja Komisija, veicot 3. punktā 
minēto novērtējumu, ir konstatējusi, ka 
17. panta 1. punktā minētajā lēmumā 
noteiktie skaidrie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji nav apmierinoši izpildīti, tā 
aptur pieprasījuma apmaksu. Attiecīgā 
dalībvalsts var iesniegt savus apsvērumus 
viena mēneša laikā no Komisijas 
novērtējuma paziņošanas. Izmaksas 
apturēšanu var ierosināt arī Eiropas 
Parlaments, ja netiek apmierinoši izpildīts 
viens vai vairāki skaidrie starpposma vai 
galīgie mērķrādītāji, kas noteikti 17. panta 
1. punktā minētajā lēmumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1365
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apturēšanu atceļ, ja dalībvalsts ir veikusi 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
apmierinošu 17. panta 1. punktā minēto 

Apturēšanu atceļ, ja dalībvalsts ir veikusi 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
apmierinošu 17. panta 1. punktā minēto 
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starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildi. skaidro starpposma un galīgo mērķrādītāju 
izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 1366
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apturēšanu atceļ, ja dalībvalsts ir veikusi 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
apmierinošu 17. panta 1. punktā minēto 
starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildi.

Apturēšanu atceļ tikai tad, ja dalībvalsts ir 
veikusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu apmierinošu 17. panta 
1. punktā minēto starpposma un galīgo 
mērķrādītāju izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 1367
Monika Hohlmeier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apturēšanu atceļ, ja dalībvalsts ir veikusi 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
apmierinošu 17. panta 1. punktā minēto 
starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildi.

Apturēšanu atceļ, ja dalībvalsts ir veikusi 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
17. panta 1. punktā minēto starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1368
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek pārkāptas saistības, tostarp 
princips "nenodari būtisku kaitējumu", 
un ja netiek veikti pārkārtošanās plānā 
noteiktie nepieciešamie pasākumi, 
izmaksātās daļas no attiecīgās dalībvalsts 
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tiek atgūtas.
Or. en

Grozījums Nr. 1369
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Neiedalītos līdzekļus dara 
pieejamus Eiropas mēroga projektiem 
saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu, 
kas veicina konverģenci un mazina 
reģionālās atšķirības.

Or. en

Grozījums Nr. 1370
Csaba Molnár, Marek Belka

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja attiecīgā dalībvalsts nav veikusi 
nepieciešamos pasākumus sešu mēnešu 
laikā no finansējuma apturēšanas, Komisija 
dara finanšu iemaksas summu pieejamu 
reģionālajām un vietējām pašvaldībām un 
citām ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kas palīdz 
risināt atveseļošanas un noturības plānā 
norādītās problēmas, pēc tam, kad tā 
attiecīgajai dalībvalstij ir devusi iespēju 
iesniegt savus apsvērumus divu mēnešu 
laikā no secinājumu paziņošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1371
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1372
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1373
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Regulas priekšlikums
19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja attiecīgā dalībvalsts nav veikusi 
nepieciešamos pasākumus sešu mēnešu 
laikā no finansējuma apturēšanas, Komisija 

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

atceļ attiecīgo finanšu iemaksas summu 
saskaņā ar Finanšu regulas 14. panta 
1. punktu pēc tam, kad tā attiecīgajai 
dalībvalstij ir devusi iespēju iesniegt savus 
apsvērumus divu mēnešu laikā no 
secinājumu paziņošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1374
Csaba Molnár, Marek Belka

Regulas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1375
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Regulas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ja termiņā, kas noteikts Komisijas 
lēmumā vai Eiropas Parlamenta lēmumā, 
bet, vēlākais, astoņu mēnešu laikā pēc 
17. panta 1. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas dienas attiecīgajai dalībvalstij 
nav izdevies panākt reālu progresu 
attiecībā uz visiem būtiskajiem un 
skaidrajiem starpposma un galīgajiem 
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regulas 14. panta 1. punktu. mērķrādītājiem, finanšu iemaksas summu 
atceļ saskaņā ar Finanšu regulas 14. panta 
1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1376
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ja astoņpadsmit mēnešu laikā no 
17. panta 1. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas dienas attiecīgajai dalībvalstij 
nav izdevies panākt reālu progresu 
attiecībā uz visiem būtiskajiem starpposma 
un galīgajiem mērķrādītājiem, finanšu 
iemaksas summu atceļ saskaņā ar Finanšu 
regulas 14. panta 1. punktu, un jau 
izmaksātās daļas un maksājumus atgūst, 
piemērojot atmaksāšanas likmi 105 %.

Or. en

Grozījums Nr. 1377
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Regulas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1378
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1379
Markus Ferber, Esther de Lange

Regulas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1380
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija lēmumu par finanšu iemaksas 
atcelšanu pieņem pēc tam, kad tā 
attiecīgajai dalībvalstij ir devusi iespēju 

Komisija lēmumu par finanšu iemaksas 
atcelšanu un, ja attiecināms, par 
priekšfinansējuma atmaksāšanu pieņem 
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iesniegt savus apsvērumus divu mēnešu 
laikā no brīža, kad paziņots novērtējums 
par to, vai ir panākts reāls progress.

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

Or. en

Grozījums Nr. 1381
Jens Geier, Joachim Schuster

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija iesniedz priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par finanšu 
iemaksas atcelšanu pēc tam, kad tā 
attiecīgajai dalībvalstij ir devusi iespēju 
iesniegt savus apsvērumus divu mēnešu 
laikā no brīža, kad paziņots novērtējums 
par to, vai ir panākts reāls progress.

Or. en

Grozījums Nr. 1382
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
19. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Komisija ar deleģēto aktu, kas 
jāpieņem pirms atveseļošanas un 
noturības plānu apstiprināšanas saskaņā 
ar 17. pantu, paredz īpašus noteikumus 
par budžeta saistībām, maksājumiem, 
līdzekļu apturēšanu, atcelšanu un 
atgūšanu pareizas finanšu vadības 
nolūkos. Ievērojot dalībvalstu tiesības 
iesniegt apsvērumus, ir jāparedz 
atbilstīgas korekcijas procedūras 
gadījumā, ja Komisija konstatē, ka 
atveseļošanas un noturības plāns netiek 
īstenots apmierinoši. Komisija ciešā 
sadarbībā ar valstu kompetentajām 
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iestādēm, OLAF, EPPO un Eiropas 
Revīzijas palātu nodrošina aizsardzību 
Savienības finanšu interesēm, kas izriet 
no šī Mehānisma.

Or. en

Grozījums Nr. 1383
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
19. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Ja Komisija pozitīvi novērtē 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu, minētā plāna pozitīvā ietekme uz 
IKP pieaugumu uz vienu iedzīvotāju, kas 
aprēķināta pašreizējās DFS beigās, tiks 
ņemta vērā, aprēķinot šīs dalībvalsts 
iemaksas palielinājumu Savienības 
budžetā. To dalībvalstu ikgadējās 
iemaksas, kuras nav saņēmušas 
finansiālu atbalstu no ANM, tiks 
samazinātas, atbilstoši iemaksu 
palielinājumam no dalībvalstīm, kuras 
saņēmušas finansiālu atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 1384
Markus Ferber, Esther de Lange

Regulas priekšlikums
19. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Šā mehānisma neizmantotos 
līdzekļus nedrīkst izmantot citiem 
mērķiem, bet tie jāizmanto, lai samazinātu 
Savienības vispārējās aizņēmumu 
prasības Eiropas Atveseļošanas 
instrumenta ietvaros.

Or. en
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Grozījums Nr. 1385
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
19. pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b Ja notiek krāpšana, attiecīgajai 
dalībvalstij īstenojot kādu attiecīgo 
starpposma vai galīgo mērķrādītāju, 
finanšu iemaksas summu atceļ saskaņā ar 
Finanšu regulas 14. panta 1. punktu, un 
jau izmaksātās daļas un maksājumus 
atgūst, piemērojot atmaksāšanas likmi 
110 %.

Or. en

Grozījums Nr. 1386
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Savienības finanšu interešu aizsardzība
1. Īstenojot Mehānismu, dalībvalstis 
kā Mehānisma līdzekļu saņēmējas vai 
aizņēmējas veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai aizsargātu Savienības 
finanšu intereses un jo īpaši lai 
nodrošinātu, ka visi pasākumi reformu un 
investīciju projektu īstenošanai saskaņā 
ar atveseļošanas un noturības plānu 
atbilstu spēkā esošajiem Savienības un 
valstu tiesību aktiem.
2. Nolīgumos, kas minēti 13. panta 
2. punktā un 19. panta 1. punktā, paredz 
dalībvalstu pienākumus:
a) regulāri pārbaudīt, vai sniegtais 
finansējums ir pareizi izmantots saskaņā 
ar visiem piemērojamajiem noteikumiem 
un vai visi pasākumi reformu un 
investīciju projektu īstenošanai saskaņā 
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ar atveseļošanas un noturības plānu ir 
pareizi īstenoti saskaņā ar visiem 
piemērojamajiem noteikumiem, tostarp 
Savienības un valstu tiesību aktiem;
b) veikt atbilstošus pasākumus, lai 
novērstu, atklātu un risinātu krāpšanas, 
korupcijas un interešu konfliktu 
gadījumus, kā noteikts Finanšu regulas 
61. panta 2. un 3. punktā, un vērsties 
tiesās, lai atgūtu līdzekļus, kas ir nepareizi 
izmantoti, tostarp saistībā ar jebkuriem 
pasākumiem reformu un investīciju 
projektu īstenošanai saskaņā ar 
atveseļošanas un noturības plānu;
c) pievienot maksājuma pieprasījumam:
i) vadības deklarāciju par to, ka līdzekļi ir 
izlietoti paredzētajam mērķim, ka 
informācija, kas iesniegta kopā ar 
maksājuma pieprasījumu, ir pilnīga, 
precīza un uzticama un ka ieviestās 
kontroles sistēmas sniedz nepieciešamās 
garantijas, ka līdzekļi ir pārvaldīti 
saskaņā ar visiem spēkā esošajiem 
noteikumiem; un
ii) veikto revīziju un pārbaužu 
kopsavilkumu, norādot konstatētos 
trūkumus un veiktās korektīvās darbības;
d) līdzekļu izlietojuma revīzijas un 
kontroles nolūkā elektroniskā formātā un 
vienotā datubāzē apkopot šādas datu 
kategorijas attiecībā uz reformu un 
investīciju projektu īstenošanas 
pasākumiem saskaņā ar atveseļošanas un 
noturības plānu:
i) līdzekļu galasaņēmēja nosaukums;
ii) darbuzņēmēja un apakšuzņēmēja 
nosaukums, ja līdzekļu galasaņēmējs ir 
līgumslēdzēja iestāde saskaņā ar 
Savienības vai valsts noteikumiem par 
publisko iepirkumu;
iii) līdzekļu saņēmēja vai darbuzņēmēja 
patiesā(-o) īpašnieka(-u) vārds(-i), 
uzvārds(-i) un dzimšanas datums(-i), kā 
noteikts 3. panta 6. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 
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2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai vai teroristu 
finansēšanai;
iv) saraksts ar visiem pasākumiem 
reformu un investīciju projektu 
īstenošanai saskaņā ar atveseļošanas un 
noturības plānu un publiskā finansējuma 
kopsumma, norādot to līdzekļu summu, 
kas izmaksāti no Mehānisma un no citiem 
Savienības fondiem;
e) uzlikt pienākumus visiem to līdzekļu 
galasaņēmējiem, kas izmaksāti saistībā ar 
atveseļošanas un noturības plānā 
paredzēto reformu un investīciju projektu 
īstenošanas pasākumiem, vai jebkurām 
citām personām vai organizācijām, kas 
iesaistītas to īstenošanā; skaidri pilnvarot 
Komisiju, OLAF, EPPO un Revīzijas 
palātu izmantot tiesības, kas paredzētas 
Finanšu regulas 129. panta 1. punktā, un 
uzlikt līdzīgus pienākumus visiem 
izmaksāto līdzekļu galasaņēmējiem;
f) veikt uzskaiti saskaņā ar Finanšu 
regulas 132. pantu.
3. Šīs regulas 13. panta 2. punktā un 
19. panta 1. punktā minētajos nolīgumos 
jāparedz arī Komisijas tiesības 
proporcionāli samazināt atbalstu no 
Mehānisma un atgūt jebkuru summu, kas 
pienākas Savienības budžetam, vai 
pieprasīt aizdevuma pirmstermiņa 
atmaksu krāpšanas, korupcijas un 
interešu konflikta gadījumos, kas ietekmē 
Savienības finanšu intereses vai pārkāpj 
no minētajiem nolīgumiem izrietošos 
pienākumus. Lemjot par atgūstamām, 
samazināmām vai pirms termiņa 
atmaksājamām summām, Komisija ievēro 
proporcionalitātes principu un ņem vērā 
to, cik lielā mērā krāpšana, korupcija un 
interešu konflikts ietekmē Savienības 
finanšu intereses un cik nopietni ir 
pienākumu pārkāpumi. Dalībvalstij tiek 
dota iespēja iesniegt savus apsvērumus 
pirms samazinājuma veikšanas vai 
pirmstermiņa atmaksas pieprasīšanas.



PE657.421v02-00 142/206 AM\1214176LV.docx

LV

Or. en

Grozījums Nr. 1387
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Atveseļošanas un noturības dialogs

1. Lai sekmētu dialogu starp 
Savienības iestādēm, jo īpaši starp 
Eiropas Parlamentu, Padomi un 
Komisiju, un lai nodrošinātu lielāku 
pārredzamību un pārskatatbildību, 
Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas 
var uzaicināt Padomes un tās 
sagatavošanas struktūru, Komisijas un 
attiecīgā gadījumā arī Eurogrupas 
pārstāvjus piedalīties šo komiteju 
sanāksmēs, lai apspriestu jebkurus 
pasākumus, ko pieņem saskaņā ar šo 
regulu, un pasākumus, kas pieņemti 
saskaņā ar Padomes Regulu XXX[EURI].
2. Lai nodrošinātu lielāku 
pārredzamību un pārskatatbildību, 
Eiropas Parlamenta atbildīgā(-ās) 
komiteja(-as) var uzaicināt dalībvalstu 
pārstāvjus, kas ir atbildīgi par 
atveseļošanas un noturības plānu, un 
attiecīgā gadījumā — valstu neatkarīgo 
fiskālo iestāžu pārstāvjus piedalīties šo 
komiteju sanāksmēs, lai prezentētu 
atveseļošanas un noturības plānu un 
pasākumus, kas paredzēti un īstenojami 
saskaņā ar šo regulu.
3. Komisija vienlaikus Padomei un 
Eiropas Parlamentam dara pieejamu visu 
dalībvalstu iesniegto informāciju, kas 
iestādēm ir būtiska, lai tās varētu pildīt 
savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu. 
Sensitīvu vai konfidenciālu informāciju 
var nosūtīt, ievērojot īpašus 
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konfidencialitātes pienākumus.
4. Informāciju, ko Komisija nosūta 
Padomei vai jebkurai tās sagatavošanas 
struktūrai saistībā ar šo regulu vai tās 
īstenošanu, vienlaikus dara pieejamu 
Eiropas Parlamentam, vajadzības 
gadījumā ievērojot konfidencialitātes 
pasākumus. Padomes sagatavošanas 
struktūrās notikušo diskusiju attiecīgos 
rezultātus paziņo atbildīgajām 
Parlamenta komitejām.

Or. en

Grozījums Nr. 1388
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 
Savienības budžeta aizsardzību īstenoto 

projektu regresijas gadījumos
1. Ja Komisija novērtē, ka attiecībā 
uz vienu vai vairākiem starpposma vai 
galīgajiem mērķrādītājiem ir notikusi 
skaidra regresija, tā atgūst maksājumus, 
kas veikti saistībā ar attiecīgajiem 
starpposma vai galīgajiem 
mērķrādītājiem.
2. Turklāt dalībvalsts atmaksā 
Komisijai jebkuru saskaņā ar 19. pantu 
tai izmaksāto finanšu iemaksu par 
reformu saistībām, ja piecu gadu laikā no 
maksājuma veikšanas attiecīgajā 
dalībvalstī ir ievērojami mainījušies 
apstākļi, kas savulaik pieļāva šāda 
maksājuma veikšanu.
3. Uzskata, ka ir ievērojami 
mainījušies apstākļi, kas pieļāva 
maksājuma veikšanu, šādos gadījumos:
a) elementi, kas ļāva izpildīt reformu 
saistības, ir atcelti; vai
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b) elementus, kas ļāva izpildīt reformu 
saistības, ir ievērojami mainījuši citi 
pasākumi.
4. Komisija pieņem lēmumu par 
izmaksātā finansējuma atmaksu pēc tam, 
kad tā attiecīgajai dalībvalstij ir devusi 
iespēju divu mēnešu laikā no secinājumu 
paziņošanas iesniegt savus apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1389
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Tiesiskums

Līdz brīdim, kad pret dalībvalsti ierosinātā 
procedūra saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 7. pantu tiek 
oficiāli slēgta, minētā dalībvalsts ir tikai 
tiesīga saņemt 20 % no finanšu iemaksas, 
kas noteikta saskaņā ar 19. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1390
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Tiesiskums

Dalībvalstis, kurām piemēro Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 7. pantā 
noteikto procedūru, ir tikai tiesīgas 
saņemt 25 % no finanšu iemaksas, kas 
noteikta saskaņā ar 19. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1391
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
19.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.b pants
Ne-regresijas un līdzekļu atmaksāšanas 

klauzula
1. Dalībvalsts atmaksā Komisijai 
jebkuru saskaņā ar 19. pantu tai 
izmaksāto finanšu iemaksu par reformu 
saistībām vai starpposma mērķrādītāju, ja 
piecu gadu laikā no maksājuma veikšanas 
attiecīgajā dalībvalstī ir ievērojami 
mainījušies apstākļi, kas savulaik pieļāva 
šāda maksājuma veikšanu.
2. Uzskata, ka ir ievērojami 
mainījušies apstākļi, kas pieļāva 
maksājuma veikšanu, šādos gadījumos:
a) elementi, kas ļāva izpildīt reformu 
saistības, ir atcelti; vai
b) elementus, kas ļāva izpildīt reformu 
saistības, ir ievērojami mainījuši citi 
pasākumi; vai
c) saistībā ar atveseļošanas un noturības 
plāniem sasniegtie starpposma 
mērķrādītāji ir atcelti; vai
d) saistībā ar atveseļošanas un noturības 
plāniem sasniegtos starpposma 
mērķrādītājus ir ievērojami mainījuši citi 
pasākumi.
3. Komisija pieņem lēmumu par 
izmaksātā finansējuma atmaksu pēc tam, 
kad tā attiecīgajai dalībvalstij ir devusi 
iespēju divu mēnešu laikā no secinājumu 
paziņošanas iesniegt savus apsvērumus.
4. Saskaņā ar šo programmu var 
saņemt finansējumu tikai patiesi jaunām 
reformām. Reformu saistības, kas 
īstenotas saskaņā ar iepriekšējām 
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programmām un pēc tam ir atceltas, nav 
tiesīgas saņemt finansējumu saskaņā ar 
šo programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 1392
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Regulas priekšlikums
5. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana un informēšana Ziņošana, informēšana un budžeta izpildes 
apstiprināšana

Or. en

Grozījums Nr. 1393
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts ziņošanas pienākumi Eiropas 
pusgadā

Dalībvalsts ziņošanas pienākumi

Or. en

Grozījums Nr. 1394
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros ziņo 
par to, kādi panākumi ir gūti 
atveseļošanas un noturības plānu, tostarp 
17. panta 6. punktā minētās operacionālās 

svītrots
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kārtības īstenošanā. Tālab dalībvalstu 
ceturkšņa ziņojumus pienācīgi atspoguļo 
valstu reformu programmās, kuras 
izmanto kā instrumentu, lai ziņotu par 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā gūtajiem panākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1395
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1396
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Attiecīgā dalībvalsts reizi ceturksnī Eiropas 
pusgada procedūras ietvaros ziņo par to, 
kādi panākumi ir gūti atveseļošanas un 
noturības plānu, tostarp 17. panta 6. punktā 
minētās operacionālās kārtības, īstenošanā, 
un pēc dalībvalsts lūguma sniedz tehniskā 
atbalsta ieteikumus. Tālab dalībvalstu 
ceturkšņa ziņojumus pienācīgi atspoguļo 
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instrumentu, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem.

valstu reformu programmās, kuras izmanto 
kā instrumentu, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1397
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1398
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 1399
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1400
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1401
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgas fiskālās iestādes, kā noteikts 
Padomes Direktīvā 2011/85/ES, reizi divos 
gados papildina un novērtē šādus 
ziņojumus, izskatot sniegtās informācijas, 
datu un prognožu ticamību, kā arī 
novērtējot sniegumu un vispārējos 
panākumus atveseļošanas un noturības 
plānu īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1402
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Regulas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Budžeta izpildes apstiprināšanas īpašā 

procedūra
1. Izdevumus saskaņā ar Mehānismu 
izvērtē īpašā budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūrā, kurā 
pārbauda, vai īstenošana ir notikusi 
saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem, 
tostarp pareizas finanšu vadības 
principiem.
2. Līdz 1. martam pēc katra finanšu 
gada beigām Komisija iesniedz Revīzijas 
palātai, kurai ir pilnas revīzijas tiesības 
attiecībā uz Mehānisma izdevumiem, 
Mehānisma provizoriskos gada pārskatus, 
kā arī ziņojumu par budžeta un finanšu 
vadību attiecīgajā finanšu gadā. 
Ziņojumu par budžeta un finanšu vadību 
Komisija līdz nākamā gada 31. martam 
iesniedz arī Eiropas Parlamentam un 
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Padomei.
3. Izstrādājot Mehānisma izdevumu 
galīgos gada pārskatus, Komisija ņem 
vērā Revīzijas palātas konstatējumus.
4. Komisija Eiropas Parlamentam 
pēc tā pieprasījuma un atbilstīgi Finanšu 
regulas 146. panta 3. punktam sniedz 
jebkuru informāciju, kas vajadzīga, lai 
netraucēti piemērotu budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūru par attiecīgo 
finanšu gadu.
5. Eiropas Parlaments ar kvalificētu 
balsu vairākumu līdz N+2. gada 
15. maijam piešķir Mehānisma 
izdevumiem īpašu budžeta izpildes 
apstiprinājumu.
6. Budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūra nodrošina to, ka Komisija 
rīkojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
ieteikumiem, pirms nākamreiz pieprasa 
budžeta izpildes apstiprinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1403
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Ziņošana Eiropas Parlamentam un 

Padomei par Mehānisma vajadzībām 
piesaistīto finansējumu

Komisija katru ceturksni Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
detalizētu ziņojumu par finanšu 
saistībām, kuras tā uzņēmusies pret 
trešām personām, lai finansētu 
Mehānismu. Ziņojumā iekļauj skaidru un 
ticamu atmaksāšanas plānu, neizmantojot 
DFS saskaņā ar 7. pantu. Sensitīva vai 
konfidenciāla informācija Eiropas 
Parlamenta deputātiem jānodrošina, 
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iepriekš apņemoties ievērot stingru 
konfidencialitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 1404
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
20.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.b pants
Budžeta izpildes apstiprināšanas īpašā 

procedūra
1. Izdevumus saskaņā ar Mehānismu 
izvērtē īpašā budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūrā, kurā 
pārbauda, vai īstenošana ir notikusi 
saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem, 
tostarp pareizas finanšu vadības 
principiem.
2. Līdz 1. martam pēc katra finanšu 
gada beigām Komisija iesniedz Revīzijas 
palātai, kurai ir pilnas revīzijas tiesības 
attiecībā uz Mehānisma izdevumiem, 
Mehānisma provizoriskos gada pārskatus, 
kā arī ziņojumu par budžeta un finanšu 
vadību attiecīgajā finanšu gadā. 
Ziņojumu par budžeta un finanšu vadību 
Komisija līdz nākamā gada 31. martam 
iesniedz arī Eiropas Parlamentam un 
Padomei.
3. Izstrādājot Mehānisma izdevumu 
galīgos gada pārskatus, Komisija ņem 
vērā Revīzijas palātas konstatējumus.
4. Komisija Eiropas Parlamentam 
pēc tā pieprasījuma un atbilstīgi Finanšu 
regulas 261. panta 3. punktam sniedz 
jebkuru informāciju, kas vajadzīga, lai 
netraucēti piemērotu budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūru par attiecīgo 
finanšu gadu.
5. Eiropas Parlaments ar kvalificētu 
balsu vairākumu līdz N+2. gada 
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15. maijam piešķir Mehānisma 
izdevumiem īpašu budžeta izpildes 
apstiprinājumu.
6. Budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūra nodrošina to, ka Komisija 
rīkojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
ieteikumiem, pirms nākamreiz pieprasa 
budžeta izpildes apstiprinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1405
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
21. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Informācija Eiropas Parlamentam un 
komunikācija par dalībvalstu atveseļošanas 
un noturības plāniem

Or. en

Grozījums Nr. 1406
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas deleģēto aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 
vai konfidenciālu informāciju, kuras 
izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses. Lai nodrošinātu 
lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, 
par atveseļošanas un noturības plāniem 
atbildīgie dalībvalstu pārstāvji, kā arī 
attiecīgo iestāžu un ieinteresēto personu 
pārstāvji, pēc Eiropas Parlamenta 
uzaicinājuma piedalās atbildīgo komiteju 
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sanāksmēs, lai apspriestu pasākumus, kas 
paredzēti un īstenojami saskaņā ar šo 
regulu. Dalībvalstis jebkurā procesa 
posmā attiecīgo informāciju dara 
pieejamu vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 1407
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas deleģēto aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 
vai konfidenciālu informāciju, kuras 
izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses. Tādā gadījumā 
Komisija sazinās ar Parlamentu un 
Padomi par to, kā rediģēto informāciju 
konfidenciāli un bez liekas kavēšanās 
darīt pieejamu līdztiesīgajam 
likumdevējam.

Or. en

Grozījums Nr. 1408
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 

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

Or. en

Grozījums Nr. 1409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija tūlīt bez liekas kavēšanās, 
vienlaikus un pamatojoties uz vienādiem 
nosacījumiem nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei atveseļošanas un noturības 
plānus, kas apstiprināti ar Komisijas 
deleģēto aktu saskaņā ar 17. pantu, un 
jebkuru citu nozīmīgu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam, attiecīgās 
dalībvalsts parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Ņemot vērā 
demokrātisko kontroli un to dalībvalstu 
intereses, kuras subsidē reformas citās 
dalībvalstīs, apstiprinātos plānus nedrīkst 
pārstrādāt.

Or. en
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Grozījums Nr. 1411
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam novērtējumu 
par atveseļošanas un noturības plāniem, 
kas apstiprināti saskaņā ar 17. pantu. 
Attiecīgā dalībvalsts var lūgt Komisijai 
pārformulēt sensitīvu vai konfidenciālu 
informāciju, kuras izpaušana apdraudētu 
šīs dalībvalsts sabiedrības intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 1412
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1413
Agnès Evren

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas deleģēto aktu 
saskaņā ar 17. pantu Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 
vai konfidenciālu informāciju, kuras 
izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses.

Or. fr

Grozījums Nr. 1414
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbildību uzņemas par Mehānisma 
īstenošanu atbildīgie komisāri. Rupjas 
nolaidības vai pārkāpuma gadījumā un 
pēc neuzticības balsojuma Eiropas 
Parlamentā atbildīgais(-ie) komisārs(-i) 
atkāpjas no amata individuāli. Komisijas 
priekšsēdētājs par to sniedz paziņojumu 
Parlamenta plenārsēdē.

Or. en

Grozījums Nr. 1415
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos, lai 
nodrošinātu informētību par attiecīgā 
atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanai paredzēto Savienības 
finansiālo atbalstu, tostarp īstenojot 
kopīgus komunikācijas pasākumus ar 
attiecīgajām valstu iestādēm.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1416
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos, lai nodrošinātu 
informētību par attiecīgā atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanai paredzēto 
Savienības finansiālo atbalstu, tostarp 
īstenojot kopīgus komunikācijas 
pasākumus ar attiecīgajām valstu iestādēm.

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

Or. en

Grozījums Nr. 1417
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uz izdevumiem, kas saistīti ar 
Mehānismu, attiecas budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūra, kuru īsteno 
Eiropas Parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 1418
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

21.a pants
1. Komisija izveido atveseļošanas un 
noturības rezultātu tabulu ("rezultātu 
tabula"), kurā parāda apstiprināto 
izaugsmi veicinošo reformu un ilgtspējīgo 
investīciju īstenošanas statusu, izmantojot 
katras dalībvalsts atveseļošanas un 
noturības plānus, kā arī stāvokli saistībā 
ar maksājumu daļu izmaksām 
dalībvalstīm, sasaistot to ar skaidru 
starpposma un galīgo mērķrādītāju 
apmierinošu īstenošanu.
2. Rezultātu tabulai ir pamatrādītāji, 
piemēram, sociālie, ekonomikas, vides un 
konkurētspējas rādītāji, pēc kuriem 
novērtē, kādu progresu ar atveseļošanas 
un noturības plāniem ir izdevies panākt 
katrā no sešām jomām, kas nosaka šīs 
regulas darbības jomu.
3. Rezultātu tabulā parāda, ciktāl ir 
izdevies sasniegt skaidrus starpposma 
mērķrādītājus, kas noteikti atveseļošanas 
un noturības plānos, un kādi trūkumi ir 
konstatēti attiecīgo plānu īstenošanā, un 
tajā iekļauj Komisijas ieteikumus par to, 
kā attiecīgos trūkumus novērst.
4. Rezultātu tabulā parāda 
atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanas kārtību un laika grafiku, kā 
arī to iemaksas daļu izmaksāšanas kārtību 
un grafiku, kas saistītas ar skaidru 
starpposma un galīgo mērķrādītāju 
apmierinošu īstenošanu.
5. Rezultātu tabulā arī apkopo 
galvenos ieteikumus dalībvalstīm, kas 
saistīti ar valstu atveseļošanas un 
noturības plāniem.
6. Rezultātu tabula ir pamats 
dalībvalstu pastāvīgai savstarpējai 
apmaiņai ar labāko praksi, kas īstenojas 
regulāri rīkota strukturēta dialoga veidā.
7. Rezultātu tabula tiek pastāvīgi 
atjaunināta un ir publiski pieejama 
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Komisijas tīmekļa vietnē. Tajā ir sniegts 
pārskats par maksājuma pieprasījumiem, 
maksājumiem, finanšu iemaksu 
apturēšanu un anulēšanu.
8. Komisija ar rezultātu tabulu 
iepazīstina uzklausīšanas sanāksmē, ko 
rīko Eiropas Parlamenta atbildīgās 
komitejas.

Or. en

Grozījums Nr. 1419
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Atveseļošanas un noturības rezultātu 

tabula
1. Komisija izveido atveseļošanas un 
noturības rezultātu tabulu ("rezultātu 
tabula"), kurā parāda to, kā katra 
dalībvalsts ar savu atveseļošanas un 
noturības plānu īsteno reformas un 
investīcijas, par kurām ir panākta 
vienošanās.
2. Rezultātu tabulā iekļauj 
pamatrādītājus, piemēram, sociālos, 
ekonomiskos un vides rādītājus, ar 
kuriem novērtē panākumus atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā katrā no 
prioritārajām politikas jomām, kas nosaka 
šīs regulas darbības jomu, kā arī 
kopsavilkumu par uzraudzības procesu 
attiecībā uz minimālo izdevumu daļu 
atbilstību klimata un citiem vides 
mērķiem.
3. Rezultātu tabulā norāda, ciktāl ir 
izdevies sasniegt attiecīgos starpposma 
mērķrādītājus, kas noteikti atveseļošanas 
un noturības plānos, un kādi trūkumi ir 
konstatēti attiecīgo plānu īstenošanā, un 
tajā iekļauj Komisijas ieteikumus par to, 
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kā attiecīgos trūkumus novērst.
4. Rezultātu tabulā arī apkopo 
galvenos ieteikumus dalībvalstīm, kas 
saistīti ar valstu atveseļošanas un 
noturības plāniem.
5. Rezultātu tabula ir pamats 
dalībvalstu pastāvīgai savstarpējai 
apmaiņai ar labāko praksi, kas īstenojas 
regulāri rīkota strukturēta dialoga veidā.
6. Rezultātu tabula tiek pastāvīgi 
atjaunināta un ir publiski pieejama 
Komisijas tīmekļa vietnē. Tajā ir sniegts 
pārskats par maksājuma pieprasījumiem, 
maksājumiem, finanšu iemaksu 
apturēšanu un anulēšanu.
7. Komisija ar rezultātu tabulu 
iepazīstina uzklausīšanas sanāksmēs, ko 
rīko Eiropas Parlamenta atbildīgās 
komitejas.

Or. en

Grozījums Nr. 1420
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Atveseļošanas un noturības rezultātu 

tabula
1. Komisija izveido atveseļošanas un 
noturības rezultātu tabulu, kas ir pilnībā 
saskaņota ar sociālo un 
makroekonomikas rezultātu tabulu, un 
tajā parāda to, kā katra dalībvalsts ar 
savu atveseļošanas un noturības plānu 
īsteno reformas, par kurām ir panākta 
vienošanās.
2. Rezultātu tabulā iekļauj 
pamatrādītājus, kas saskaņoti ar sociālo 
un makroekonomikas rezultātu tabulu 
rādītājiem, piemēram, sociālos, 
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ekonomikas un vides rādītājus, pēc 
kuriem novērtē, kādu progresu ar 
atveseļošanas un noturības plāniem ir 
izdevies panākt katrā no sešām jomām, 
kas nosaka šīs regulas darbības jomu.
3. Rezultātu tabulā parāda, ciktāl ir 
izdevies sasniegt attiecīgos starpposma 
mērķrādītājus, kas noteikti atveseļošanas 
un noturības plānos, un kādi trūkumi ir 
konstatēti attiecīgo plānu īstenošanā, un 
tajā iekļauj Komisijas ieteikumus par to, 
kā attiecīgos trūkumus novērst.
4. Rezultātu tabulā tiks apkopoti arī 
galvenie ieteikumi, kas adresēti 
dalībvalstīm attiecībā uz to atveseļošanas 
un noturības plāniem, kā arī katrai 
dalībvalstij izstrādāti vidēja termiņa 
sociālie mērķi.
5. Rezultātu tabula būs pamats 
dalībvalstu pastāvīgai savstarpējai 
apmaiņai ar labāko praksi, kas īstenosies 
regulāri rīkota strukturēta dialoga veidā.
6. Rezultātu tabula tiks pastāvīgi 
atjaunināta un būs publiski pieejama 
Komisijas tīmekļa vietnē. Tajā tiks 
parādīts maksājumu pieprasījumu, 
maksājumu, finanšu iemaksu apturēšanas 
un atcelšanas statuss.
7. Komisija ar rezultātu tabulu 
iepazīstinās uzklausīšanas sanāksmē, ko 
rīkos Parlamenta atbildīgā komiteja.

Or. en

Grozījums Nr. 1421
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Atveseļošanas un noturības rezultātu 

tabula
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1. Komisija izveido atveseļošanas un 
noturības rezultātu tabulu ("rezultātu 
tabula"), kurā parāda apstiprināto 
izaugsmi veicinošo reformu un ilgtspējīgo 
investīciju īstenošanas statusu, izmantojot 
katras dalībvalsts atveseļošanas un 
noturības plānus, kā arī stāvokli saistībā 
ar maksājumu daļu izmaksām 
dalībvalstīm, sasaistot to ar skaidru 
starpposma un galīgo mērķrādītāju 
apmierinošu īstenošanu.
2. Rezultātu tabulai ir pamatrādītāji, 
piemēram, sociālie, ekonomikas, vides un 
konkurētspējas rādītāji, pēc kuriem 
novērtē, kādu progresu ar atveseļošanas 
un noturības plāniem ir izdevies panākt 
katrā no sešām jomām, kas nosaka šīs 
regulas darbības jomu.
3. Rezultātu tabulā parāda, ciktāl ir 
izdevies sasniegt skaidrus starpposma 
mērķrādītājus, kas noteikti atveseļošanas 
un noturības plānos, un kādi trūkumi ir 
konstatēti attiecīgo plānu īstenošanā, un 
tajā iekļauj Komisijas ieteikumus par to, 
kā attiecīgos trūkumus novērst.
4. Rezultātu tabulā parāda 
atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanas kārtību un laika grafiku, kā 
arī to iemaksas daļu izmaksāšanas kārtību 
un grafiku, kas saistītas ar skaidru 
starpposma un galīgo mērķrādītāju 
apmierinošu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1422
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
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Budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūra

Uz izdevumiem, kas saistīti ar 
Mehānismu, attiecas budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūra, kuru īsteno 
Eiropas Parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 1423
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūra
Uz izdevumiem, kas saistīti ar 
Mehānismu, attiecas budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūra, kuru īsteno 
Eiropas Parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 1424
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūra
Uz izdevumiem, kas saistīti ar 
Mehānismu, attiecas budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūra, kuru īsteno 
Eiropas Parlaments.

Or. en
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Grozījums Nr. 1425
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un attiecīgās dalībvalstis 
atbilstīgi saviem attiecīgajiem 
pienākumiem sekmē sinerģiju un nodrošina 
efektīvu koordināciju starp instrumentiem, 
kas izveidoti ar šo regulu, un citām 
Savienības programmām un instrumentiem 
un jo īpaši no Savienības fondiem 
finansētiem pasākumiem. Šajā nolūkā tās:

Komisija un attiecīgās dalībvalstis 
atbilstīgi saviem attiecīgajiem 
pienākumiem sekmē sinerģiju un nodrošina 
efektīvu koordināciju starp instrumentiem, 
kas izveidoti ar šo regulu, un citām 
Savienības programmām un instrumentiem 
un jo īpaši no Tehniskā atbalsta 
instrumenta un no Savienības fondiem 
finansētiem pasākumiem. Šajā nolūkā tās:

Or. en

Grozījums Nr. 1426
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un attiecīgās dalībvalstis 
atbilstīgi saviem attiecīgajiem 
pienākumiem sekmē sinerģiju un nodrošina 
efektīvu koordināciju starp instrumentiem, 
kas izveidoti ar šo regulu, un citām 
Savienības programmām un instrumentiem 
un jo īpaši no Savienības fondiem 
finansētiem pasākumiem. Šajā nolūkā tās:

Komisija un attiecīgās dalībvalstis 
atbilstīgi saviem attiecīgajiem 
pienākumiem sekmē sinerģiju un nodrošina 
efektīvu koordināciju starp Mehānismu, 
kas izveidots ar šo regulu, un citām 
Savienības programmām un instrumentiem 
un jo īpaši no Savienības fondiem 
finansētiem pasākumiem. Šajā nolūkā tās:

Or. en

Grozījums Nr. 1427
Victor Negrescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

posmā nodrošina komplementaritāti, 
sinerģiju, saskanīgumu un saderību starp 
dažādiem instrumentiem Savienības, valsts 
un attiecīgā gadījumā reģionālā līmenī, jo 
īpaši saistībā ar Savienības fondu 
finansētiem pasākumiem, kas vērsti uz 
līdzsvarotu nozaru vai ģeogrāfisko 
aptvērumu ES līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 1428
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1429
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nodrošina privātā sektora 
finansēšanas iespēju publicitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 1430
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

22.a pants
Atveseļošanas un noturības rezultātu 

tabula
1. Komisija papildina pašreizējo 
sociālo rezultātu tabulu ("rezultātu 
tabula") ar rādītājiem, ko nosaka 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, lai uzraudzītu 
to, kā katra dalībvalsts ar savu 
atveseļošanas un noturības plānu īsteno 
reformas un investīcijas, par kurām ir 
panākta vienošanās.
2. Rezultātu tabula parāda, kādu 
progresu ar atveseļošanas un noturības 
plāniem ir izdevies panākt katrā no sešām 
jomām, kas nosaka šīs regulas darbības 
jomu.
3. Rezultātu tabulā norāda, ciktāl ir 
izdevies sasniegt attiecīgos starpposma 
mērķrādītājus, kas noteikti atveseļošanas 
un noturības plānos, un kādi trūkumi ir 
konstatēti attiecīgo plānu īstenošanā, un 
tajā iekļauj Komisijas ieteikumus par to, 
kā attiecīgos trūkumus novērst.
4. Rezultātu tabulā arī apkopo 
galvenos ieteikumus dalībvalstīm, kas 
saistīti ar valstu atveseļošanas un 
noturības plāniem.
5. Rezultātu tabula ir pamats 
dalībvalstu pastāvīgai savstarpējai 
apmaiņai ar labāko praksi, kas īstenojas 
regulāri rīkota strukturēta dialoga veidā.
6. Rezultātu tabula tiek pastāvīgi 
atjaunināta un ir publiski pieejama 
Komisijas tīmekļa vietnē. Tajā ir sniegts 
pārskats par maksājuma pieprasījumiem, 
maksājumiem, finanšu iemaksu 
apturēšanu un anulēšanu.
7. Komisija ar rezultātu tabulu 
iepazīstina uzklausīšanas sanāksmē, ko 
rīko Eiropas Parlamenta atbildīgās 
komitejas.
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8. Veidojot rezultātu tabulu, 
Komisijai pēc iespējas plašāk jāizmanto 
vairāku rādītāju informācijas paneļi 
noturības sociālās un ekonomiskās 
dimensijas uzraudzīšanai un informācijas 
paneļi noturības zaļās un digitālās 
dimensijas uzraudzīšanai, kas pievienoti 
tās 2020. gada stratēģiskajam prognožu 
ziņojumam "Iezīmējot kursu ceļā uz 
noturīgāku Eiropu".

Or. en

Grozījums Nr. 1431
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1432
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija uzrauga Mehānisma 
īstenošanu un mēra 4. pantā noteikto mērķu 
sasniegšanu. III pielikumā ir noteikti 
rādītāji, kas jāizmanto, lai ziņotu par 

1. Komisija uzrauga Mehānisma 
īstenošanu un mēra 4. un 4.a pantā 
noteikto mērķu un prasību sasniegšanu, kā 
arī iemaksas atbilstību 14. pantā 
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progresu, uzraudzītu Mehānismu un 
izvērtētu, kā veicies ar tā vispārīgo un 
konkrēto mērķu sasniegšanu. Īstenošanas 
uzraudzība ir vērsta uz un ir samērīga ar 
darbībām, kas veiktas saskaņā ar 
Mehānismu.

noteiktajām Eiropas prioritārajām 
politikas jomām. III pielikumā ir noteikti 
rādītāji, kas jāizmanto, lai ziņotu par 
progresu, uzraudzītu Mehānismu un 
izvērtētu, kā veicies ar tā vispārīgo un 
konkrēto mērķu sasniegšanu. Īstenošanas 
uzraudzība ir samērīga ar darbībām, kas 
veiktas saskaņā ar Mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 1433
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šim nolūkam dalībvalstis:
a) izseko, apkopo un uzglabā informāciju 
par šī Mehānisma finansējuma 
saņēmējiem;
b) sniedz Komisijai nepieciešamo 
informāciju, lai novērtētu maksājumu 
pieprasījumus saskaņā ar 19. pantu, 
tostarp revīzijas ziņojumus, datus par 
projektu vai investīciju galasaņēmējiem, 
finanšu pārskatus, ietekmes novērtējumus 
un jebkuru citu būtisku informāciju. 
Attiecībā uz investīciju projektiem 
dalībvalstis iekļauj neatkarīgu ekspertu 
grupu izstrādātus ziņojumus, kuros 
novērtēta katra projekta efektivitāte, 
lietderība, piemērotība un atbilstība 
attiecīgajam atveseļošanas un noturības 
plānam;
c) pievieno katram maksājuma 
pieprasījumam kompetentās valsts 
iestādes parakstītu svinīgu deklarāciju, ar 
ko apstiprina efektīvu īstenošanu saskaņā 
ar pareizas finanšu vadības principu un 
apliecina atbilstību attiecīgajiem ES 
noteikumiem, jo īpaši par interešu 
konflikta novēršanu, krāpšanas 
novēršanu un korupcijas un dubultas 
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finansēšanas nepieļaušanu;
d) uzliek visiem Mehānisma līdzekļu 
galasaņēmējiem pienākumu piešķirt 
Komisijai, OLAF, EPPO un Revīzijas 
palātai nepieciešamās tiesības veikt 
izmeklēšanu, tostarp pārbaudes uz vietām 
un inspekcijas saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) 2018/1046 129. panta 
1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1434
Marc Angel

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Snieguma ziņošanas sistēma 
nodrošina, ka darbību īstenošanas un 
rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 
savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. Šie 
dati bez liekas kavēšanās tiks darīti 
pieejami Eiropas Parlamentam un 
Padomei, kā arī jebkurai citai attiecīgai 
uzraudzības procesa iestādei, piemēram, 
Eiropas Revīzijas palātai. Šim nolūkam 
Savienības līdzekļu saņēmējiem uzliek 
samērīgas ziņošanas prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 1435
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Snieguma ziņošanas sistēma 
nodrošina, ka darbību īstenošanas un 
rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 
savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. 
Šim nolūkam Savienības līdzekļu 

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

līmeņa. Šim nolūkam Savienības līdzekļu 
saņēmējiem uzliek samērīgas ziņošanas 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 1436
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Snieguma ziņošanas sistēma 
nodrošina, ka darbību īstenošanas un 
rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 
savākti efektīvi, droši, neatkarīgi, 
lietderīgi un savlaicīgi, kā arī darīti 
pieejami sabiedrībai. Šim nolūkam 
Savienības līdzekļu saņēmējiem uzliek 
samērīgas ziņošanas prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 1437
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1438
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
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Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1439
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1440
Piernicola Pedicini

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

2.a Dalībvalstis un Savienības 
finansējuma saņēmēji sniedz informāciju, 
kas vajadzīga, lai varētu izsekot 
investīcijām, kas palīdz sasniegt 
Savienības mērķus klimata un vides jomā, 
pamatojoties uz Komisijas sniegtajām 
vadlīnijām un saskaņā ar vadlīnijām, kas 
izstrādātas citām Savienības 
programmām. Komisija katru gadu 
iesniedz šo informāciju saistībā ar gada 
budžeta projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 1441
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija reizi pusgadā informē 
Eiropas Parlamentu, iesniedzot sarakstu 
ar Mehānisma atbalstītajiem investīciju 
pasākumiem un projektiem, kā norādīts 
14. panta 1.b punktā, tostarp norādot 
Mehānisma līdzekļu galasaņēmējus.

Or. en

Grozījums Nr. 1442
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Eiropas Parlaments organizē 
delegāciju apmeklējumus dalībvalstīs, lai 
demokrātiski uzraudzītu izaugsmi 
veicinošās strukturālās reformas un 
ilgtspējīgās investīcijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1443
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Komisija reizi ceturksnī informē 
Eiropas Parlamentu, izveidojot publiski 
pieejamu datubāzi ar brīvi pieejamiem 
datiem par Mehānisma līdzekļu 
galasaņēmējiem. Sensitīva vai 
konfidenciāla informācija Eiropas 
Parlamenta deputātiem jānodrošina, 
iepriekš apņemoties ievērot stingru 
konfidencialitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 1444
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants
Pabeigto projektu ex-post uzraudzība

Lai efektīvi izmantotu resursus un 
nodrošinātu ilgtspēju saskaņā ar 
Mehānismu pabeigtajiem projektiem, 
Komisija izveido efektīvu pabeigto 
projektu uzraudzības sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 1445
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Regulas priekšlikums
24. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada ziņojums Komisijas pienākums sniegt ziņojumus
Or. en

Grozījums Nr. 1446
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada ziņojums Ziņojumi un uzklausīšana
Or. en

Grozījums Nr. 1447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada ziņojums Pusgada ziņojums
Or. en

Grozījums Nr. 1448
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija par šajā regulā paredzētā 
Mehānisma īstenošanu un panākumiem 
saskaņā ar ES taksonomiju iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei gada 
ziņojumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1449
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1451
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1452
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1453
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija par šajā regulā paredzētā 
Mehānisma īstenošanu reizi divos gados 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1454
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1455
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

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

2. Ceturkšņa ziņojumos iekļauj 
detalizētu informāciju par apstiprināto un 
vēl neizskatīto atveseļošanas un noturības 
plānu skaitu, progresu, kas panākts, 
dalībvalstīm īstenojot šos plānus saskaņā ar 
Mehānismu, starpposma un galīgo 
mērķrādītāju izpildes statusu katrā 
dalībvalstī, katrai dalībvalstij 
paredzētajām un izmaksātajām summām 
un kopumā — par iesniegtajiem 
maksājumu pieteikumiem, pieņemtajiem 
maksājumu lēmumiem, maksājumu 
apturēšanu vai atcelšanu, līdzekļu 
atgūšanu, līdzekļu saņēmējiem, kā arī 
jebkuru citu būtisku informāciju, kas 
nodrošina pilnīgu pārredzamību un 
pārskatatbildību.

Or. en

Grozījums Nr. 1456
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pusgada ziņojumā iekļauj 
informāciju par progresu, kas panākts, 
dalībvalstīm īstenojot atveseļošanas un 
noturības plānus saskaņā ar Mehānismu, jo 
īpaši attiecībā uz tādu investīciju un 
reformu pasākumu īstenošanu, kas atbilst 
Eiropas prioritārajām politikas jomām, kā 
minēts 3. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 1457
Sirpa Pietikäinen

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

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

2. Gada ziņojumā iekļauj informāciju 
par progresu, kas panākts, dalībvalstīm 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus 
saskaņā ar Mehānismu, un par principa 
"nenodari būtisku kaitējumu" 
ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1458
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1459
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1460
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1461
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1462
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1463
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada ziņojumā sniedz arī šādu 3. Pusgada ziņojumā sniedz arī šādu 
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informāciju: informāciju:
Or. en

Grozījums Nr. 1464
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

3. Ceturkšņa ziņojumos sniedz arī 
šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 1465
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

3. Ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 1466
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

3. Ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 1467
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

3. Ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 1468
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1469
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) informācija par to ieņēmumu 
apjomu, kas Mehānismam piešķirts 
saskaņā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumentu iepriekšējā 
ceturksnī sadalījumā pa budžeta pozīcijām, 
un

Or. en

Grozījums Nr. 1470
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) informācija par to, kā ar Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instrumenta 
starpniecību iegūtās summas palīdzējušas 
sasniegt Mehānisma mērķus, jo īpaši 
ilgtspējīgas pārkārtošanās jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 1471
Monika Hohlmeier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1472
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informācija par to, ciktāl ir 
izdevies sasniegt atveseļošanas un 
noturības plānos noteiktos starpposma 
mērķrādītājus, kā arī par to, kā šie plāni 
un esošās Savienības programmas cita 
citu savstarpēji papildina;

Or. en

Grozījums Nr. 1473
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sadaļa par katru dalībvalsti, kurā 
sīki apraksta, kā tiek ievērots pareizas 
finanšu vadības princips saskaņā ar 
Finanšu regulas 61. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 1474
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sadaļa par katru dalībvalsti, kurā 
sīki apraksta, kā tiek ievērots pareizas 
finanšu vadības princips saskaņā ar 
Finanšu regulas 61. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 1475
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Mehānisma daļa, kas veicina 
Savienības klimata un vides mērķu 
sasniegšanu, vajadzības gadījumā 
izmantojot Regulā (ES) 2020/852 
noteiktos kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 1476
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) pārskats par visiem sasniegtajiem 
un vēl nesasniegtajiem starpposma 
mērķrādītājiem sadalījumā pa 
dalībvalstīm un valstu plāniem;

Or. en

Grozījums Nr. 1477
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) Mehānisma līdzekļu galasaņēmēju 
saraksts;

Or. en

Grozījums Nr. 1478
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) būtiska informācija par 
Mehānisma īstenošanu dalībvalstīs, 
tostarp detalizēta informācija par 
summām, kas paredzētas un izmaksātas 
dalībvalstīm, par to, ciktāl ir izdevies 
sasniegt apstiprinātos starpposma 
mērķrādītājus, kā arī jebkāda cita 
nozīmīga informācija, lai attiecībā uz 
Mehānismu varētu nodrošināt pilnīgu 
pārredzamību un atklātību;

Or. en

Grozījums Nr. 1479
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai ziņotu par 2. punktā 
minētajām darbībām, Komisija pēc 
vajadzības var izmantot to attiecīgo 
dokumentu saturu, ko Komisija oficiāli 
pieņēmusi Eiropas pusgada gaitā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1480
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai ziņotu par 2. punktā 
minētajām darbībām, Komisija pēc 
vajadzības var izmantot to attiecīgo 
dokumentu saturu, ko Komisija oficiāli 
pieņēmusi Eiropas pusgada gaitā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības labad Komisijas ziņojumi par ANM jānodala no regulārā Eiropas pusgada 
ziņojuma.

Grozījums Nr. 1481
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
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai ziņotu par 2. punktā minētajām 
darbībām, Komisija pēc vajadzības var 
izmantot to attiecīgo dokumentu saturu, ko 

4. Lai ziņotu par 2. punktā minētajām 
darbībām, Komisija pēc vajadzības var 
izmantot to attiecīgo dokumentu saturu, ko 
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Komisija oficiāli pieņēmusi Eiropas 
pusgada gaitā.

Komisija oficiāli pieņēmusi pēdējā Eiropas 
pusgada gaitā, kā arī jaunāko Padomes 
ieteikumu par eirozonas ekonomisko 
politiku dalībvalstīs, kuru naudas vienība 
ir euro.

Or. en

Grozījums Nr. 1482
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai ziņotu par 2. punktā minētajām 
darbībām, Komisija pēc vajadzības var 
izmantot to attiecīgo dokumentu saturu, ko 
Komisija oficiāli pieņēmusi Eiropas 
pusgada gaitā.

4. Lai ziņotu par 2. punktā minētajām 
darbībām, Komisija pēc vajadzības var 
izmantot attiecīgo dokumentu saturu 
Eiropas pusgada ietvaros, piemēram, 
valstu reformu programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1483
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai ziņotu par 2. punktā minētajām 
darbībām, Komisija pēc vajadzības var 
izmantot to attiecīgo dokumentu saturu, ko 
Komisija oficiāli pieņēmusi Eiropas 
pusgada gaitā.

4. Lai ziņotu par 2. punktā minētajām 
darbībām, Komisija pēc vajadzības var 
izmantot visu attiecīgo dokumentu saturu, 
ko Komisija oficiāli pieņēmusi.

Or. en

Grozījums Nr. 1484
Monika Hohlmeier

Regulas priekšlikums
24. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Gada ziņojumu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei kā daļu no 
integrētā finanšu pārskatatbildības 
ziņojuma, un tas ietilpst ikgadējās budžeta 
izpildes apstiprināšanas procedūrā kā 
atsevišķa nodaļa Komisijas ziņojumā par 
budžeta izpildes apstiprināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1485
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Gada ziņojumu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei kā daļu no 
integrētā finanšu pārskatatbildības 
ziņojuma, un tas ietilpst Mehānisma 
īpašās budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 1486
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ziņojumu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei kā daļu no 
integrētā finanšu pārskatatbildības 
ziņojuma, un tas ietilpst Mehānisma 
īpašās budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 1487
Dimitrios Papadimoulis
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GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pēc Eiropas Parlamenta 
pieprasījuma Komisija reizi ceturksnī 
piedalās uzklausīšanā Eiropas 
Parlamentā, lai ziņotu par 2. un 3. punktā 
minētajām darbībām un informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1488
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1489
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līdz 2024. gada 1. janvārim 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
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Reģionu komitejai neatkarīgu izvērtējuma 
ziņojumu par tās īstenošanu, bet ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc 2027. gada beigām — 
neatkarīgu ex post izvērtējuma ziņojumu.

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

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai Parlaments pašreizējā sastāvā varētu izskatīt starpposma izvērtējuma ziņojumu.

Grozījums Nr. 1490
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Divus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai neatkarīgu izvērtējuma 
ziņojumu par tās īstenošanu, bet ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc 2024. gada beigām — 
neatkarīgu ex post izvērtējuma ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1491
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1492
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1493
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1494
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1495
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1496
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj vispārēju ar šo regulu izveidotā 
Mehānisma novērtējumu un informāciju 
par tās ilgtermiņa ietekmi, lai jo īpaši 
sasniegtu Savienības mērķus klimata, 
vides un dzimumu līdztiesības jomā, kā arī 
uzlabojumus attiecībā uz Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra principiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 1497
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1498
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a pants
Deleģēšanas izmantošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 4.a, 9., 17. un 
19. pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz laiku līdz 2027. gada 
31. decembrim.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 9., 17. un 
19. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neietekmē jau spēkā 
esošu deleģēto aktu spēkā esamību.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 



PE657.421v02-00 194/206 AM\1214176LV.docx

LV

katra dalībvalsts izraudzījusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Komisija 2. punktā minēto 
deleģēto aktu pieņem līdz 2020. gada 
31. decembrim, lai nodrošinātu, ka to sāk 
piemērot no 2021. gada 1. jūlija. Tiklīdz 
Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to 
paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam 
un Padomei.
6. Saskaņā ar 9., 17. un 19. pantu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1499
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
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a pants
Deleģēšanas izmantošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 4., 14. un 
19. pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz laiku līdz 2027. gada 
31. decembrim.



AM\1214176LV.docx 195/206 PE657.421v02-00

LV

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 4., 14. un 
19. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neietekmē jau spēkā 
esošu deleģēto aktu spēkā esamību.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts izraudzījusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 4., 14. un 19. pantu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1500
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a pants
Budžeta kontrole

1. Līdz 1. martam pēc katra finanšu 
gada beigām Komisijas grāmatvedis 
Revīzijas palātai iesniedz Mehānisma 
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provizoriskus pārskatus, kā arī ziņojumu 
par attiecīgā finanšu gada budžeta un 
finanšu pārvaldību. Komisijas 
grāmatvedis ziņojumu par budžeta un 
finanšu pārvaldību līdz nākamā gada 31. 
martam iesniedz arī Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
2. Pēc Revīzijas palātas apsvērumu 
saņemšanas par Iestādes provizoriskajiem 
finanšu pārskatiem saskaņā ar Finanšu 
regulas 245. un 246. pantu Komisija 
sagatavo Iestādes galīgos finanšu 
pārskatus un nosūta tos valdei atzinuma 
saņemšanai.
3. Komisija Eiropas Parlamentam 
pēc tā pieprasījuma un atbilstīgi Finanšu 
regulas 261. panta 3. punktam sniedz 
jebkuru informāciju, kas vajadzīga, lai 
netraucēti piemērotu budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūru par attiecīgo 
finanšu gadu.
4. Eiropas Parlaments pēc Padomes 
ieteikuma ar kvalificētu balsu vairākumu 
līdz N+2. gada 15. maijam piešķir Iestādei 
budžeta izpildes apstiprinājumu, kurā ir 
ietverti N finanšu gadam paredzētie 
ieņēmumi no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta un kompetentajām 
iestādēm.
5. Galīgos finanšu pārskatus publicē.

Or. en

Pamatojums

ANM lielais mērogs attaisno regulāru budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru.

Grozījums Nr. 1501
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a pants
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Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 16.a, 17., 
17.a un 18. pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz laiku līdz 2027. gada 
31. decembrim.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 16.a, 17., 
17.a un 18. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu.
4. Ar lēmumu par pilnvaru 
deleģējuma atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 16.a, 17., 17.a un 
18. pantu pieņemts deleģētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no 
dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1502
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.b pants
Savienības finanšu interešu aizsardzība

1. Neskarot 19. pantu, Komisija veic 
atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka saskaņā ar šo regulu finansēto darbību 
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īstenošanā tiek aizsargātas Savienības 
finanšu intereses, piemērojot preventīvus 
pasākumus pret krāpšanu, korupciju un 
citām nelikumīgām darbībām, veicot 
iedarbīgas pārbaudes un, ja tiek konstatēti 
pārkāpumi, atgūstot nepamatoti 
izmaksātās summas, kā arī attiecīgā 
gadījumā piemērojot iedarbīgas, 
samērīgas un atturošas administratīvās 
un finanšu sankcijas.
2. Komisijai vai tās pārstāvjiem un 
Revīzijas palātai ir revīzijas tiesības, 
pārbaudot dokumentus un veicot 
pārbaudes uz vietas, revidēt visus 
saņēmējus, līgumslēdzējus un 
apakšuzņēmējus, kuri ir saņēmuši 
Savienības līdzekļus. Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt 
kontrolpārbaudes uz vietas un inspekcijas 
attiecībā uz saimnieciskās darbības 
veicējiem, uz kuriem tieši vai netieši 
attiecas šāds finansējums, saskaņā ar 
Padomes Regulā (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 noteiktajām procedūrām, lai 
noteiktu, vai saistībā ar dotāciju līgumu 
vai dotāciju lēmumu, vai līgumu, kas 
attiecas uz Savienības finansējumu, ir 
notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādas 
citas prettiesiskas darbības, kuras ietekmē 
Savienības finanšu intereses. Neskarot 
pirmo un otro daļu, sadarbības nolīgumos 
ar trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām, dotāciju nolīgumos, 
dotāciju lēmumos un līgumos, kas izriet 
no šīs regulas īstenošanas, nepārprotami 
nosaka Komisijas, Revīzijas palātas un 
OLAF pilnvaras veikt šādas revīzijas, 
pārbaudes uz vietas un inspekcijas.
3. Savienības līdzekļu saņēmēji 
piecus gadus pēc pēdējā maksājuma par 
jebkuru projektu glabā Komisijai 
pieejamus visus apliecinošos dokumentus 
par izdevumiem minētā projekta ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 1503
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.c pants
Revīzijas palātas veiktās revīzijas

1. Saskaņā ar šo regulu veiktu 
darbību ārējo revīziju veic Revīzijas palāta 
saskaņā ar LESD 287. pantu.
2. Piemērojot šā panta 1. punktu, 
Revīzijas palātai pēc tās pieprasījuma un 
saskaņā ar LESD 287. panta 3. punktu 
pilnībā dara pieejamus visus dokumentus 
un informāciju, kas tai ir nepieciešama 
uzdevuma izpildei.

Or. en

Grozījums Nr. 1504
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1505
Nicolae Ştefănuță
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Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1506
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), 
nediskriminējošā veidā sniedzot 
sabiedrībai, tostarp ar plašsaziņas līdzekļu 
starpniecību, mērķorientētu informāciju, 
kas ir saskanīga, lietderīga un samērīga.

Or. en

Grozījums Nr. 1507
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistībā ar instrumentiem, kas 
izveidoti ar šo regulu, to darbībām un 
rezultātiem Komisija rīko informācijas un 

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

komunikācijas pasākumus. Ar šo regulu 
izveidotajam Mehānismam iedalītie 
finanšu resursi veicina arī Savienības 
politisko prioritāšu korporatīvo 
komunicēšanu sabiedrībai, ciktāl šīs 
prioritātes saistītas ar 4. pantā minētajiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1508
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Popularizējot darbības un to 
rezultātus, Savienības finansējuma 
saņēmēji iesaista Eiropas Parlamenta 
deputātus, kas ir no tā paša reģiona, no 
kura nāk saņēmēji.

Or. en

Grozījums Nr. 1509
Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Deleģēšanas izmantošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 9. un 17. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz laiku līdz 2027. gada 31. decembrim.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 9. un 17. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
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spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neietekmē jau spēkā esošu deleģēto aktu 
spēkā esamību.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts izraudzījusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 9. vai 17. pantu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1510
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Deleģēšanas izmantošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 14. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz laiku līdz 2028. gada 31. decembrim.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 14. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neietekmē jau spēkā esošu deleģēto aktu 
spēkā esamību.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 1511
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
LESD 107., 108. un 109. pants neattiecas 
uz 5. pantā paredzēto resursu 
finansēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1512
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Regulas priekšlikums
26.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.b pants
Šajā regulā, ja piemēro valsts atbalsta 
noteikumus, maksimālās atbalsta 
intensitātes likmes MVU un lielo 
uzņēmumu veiktajām investīcijām, kas 
minētas Regulā (ES) Nr. 702/2014 un 
Eiropas Savienības pamatnostādnēs par 
valsts atbalstu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozarēs un lauku 
apvidos no 2014. līdz 2020. gadam, var 
palielināt par 20 %, ja maksimālais 
apvienotais atbalsts nepārsniedz 90 %.

Or. en

Grozījums Nr. 1513
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Komiteju procedūra

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

Or. en

Grozījums Nr. 1514
Jens Geier, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1515
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Komiteju procedūra

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

Or. en

Grozījums Nr. 1516
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Komiteju procedūra

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, 
piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 
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5. pantu.
Or. en

Grozījums Nr. 1517
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1518
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts
-+

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, 
piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 
5. pantu.

svītrots

Or. en


