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Grozījums Nr. 1519
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pielikumā ir izklāstīta metodika katrai 
dalībvalstij pieejamās maksimālās finanšu 
iemaksas aprēķināšanai. Metodikā tiek 
ņemts vērā:

Šajā pielikumā ir izklāstīta metodika katrai 
dalībvalstij pieejamās maksimālās finanšu 
iemaksas aprēķināšanai saskaņā ar 10. 
pantu. Metodikā tiek ņemts vērā:

Or. en

Grozījums Nr. 1520
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vidējais bezdarba līmenis pēdējo 5 
gadu laikā salīdzinājumā ar ES vidējo 
rādītāju (2015.–2019. gadā).

– izmaiņas vidējā bezdarba līmenī, 
kas konstatētas 2020. gadā, salīdzinājumā 
ar izmaiņām ES vidējā bezdarba līmenī 
2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 1521
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– reālā IKP zaudējumi, kas 
konstatēti 2020. gadā, un reālā IKP 
kumulatīvie zaudējumi, kas konstatēti 
laikposmā no 2020. līdz 2021. gadam;

Or. en
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Grozījums Nr. 1522
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– reālā IKP kumulatīvais 
samazinājums laikposmā no 2020. līdz 
2021. gadam, proti, reālā IKP izmaiņas 
līdz 2021. gadam salīdzinājumā ar 2019. 
gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 1523
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistības un virzība uz ilgtspējīgu 
pārkārtošanos saskaņā ar ES 
taksonomiju.

Or. en

Grozījums Nr. 1524
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālo finanšu iemaksu, ko 
dalībvalsts var saņemt Mehānisma 
ietvaros (MFCi), nosaka šādi:

svītrots

𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 × (𝑭𝑺)
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kur:
FS (finansiāls atbalsts) – Mehānisma 
ietvaros pieejamais finansējums, kā 
minēts 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
un

𝜶𝒊 – sadales koeficients, kas attiecas uz 
valsti i un ko aprēķina šādi:

𝜶𝒊 =  

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

∑
𝟐𝟕

𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

ar𝟓 ≥
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

un ar𝟏.𝟓 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 un 0,75 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 
dalībvalstīm ar 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊 > 𝟏𝟎𝟎% ∗  
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

kur:

𝜶𝒊 – sadales koeficients, kas attiecas uz 
valsti i;

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊  – valsts i iekšzemes kopprodukts 

uz vienu iedzīvotāju 2019. gadā;

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 – ES-27 dalībvalstu vidējais 

svērtais iekšzemes kopprodukts uz vienu 
iedzīvotāju 2019. gadā;

𝒑𝒐𝒑𝒊 – valsts i kopējais iedzīvotāju skaits 
2019. gadā;

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼  – ES-27 dalībvalstu kopējais 
iedzīvotāju skaits 2019. gadā;

𝑼𝒊 – valsts i vidējais bezdarba līmenis 
laikposmā no 2015. līdz 2019. gadam;

𝑼𝑬𝑼 – ES-27 dalībvalstu vidējais bezdarba 
līmenis laikposmā no 2015. līdz 2019. 
gadam.
Piemērojot šo aprēķinu, iegūst turpmāk 
minēto maksimālās finanšu iemaksas 
īpatsvaru un summu katrai dalībvalstij.
Maksimālā finanšu iemaksa katrai ES 
dalībvalstij
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Daļa (%) 
no 
kopējās 
summas

Summa 
(milj., 
2018. 
gada 
cenas)

BE 1,55 4821
BG 1,98 6131
CZ 1,51 4678
DK 0,56 1723
DE 6,95 21545
EE 0,32 1004
IE 0,39 1209
EL 5,77 17874
ES 19,88 61618
FR 10,38 32167
HR 1,98 6125
IT 20,45 63380
CY 0,35 1082
LV 0,70 2170
LT 0,89 2766
LU 0,03 101
HU 1,98 6136
MT 0,07 226
NL 1,68 5197
AT 0,95 2950
PL 8,65 26808
PT 4,16 12905
RO 4,36 13505
SI 0,55 1693
SK 1,98 6140
FI 0,71 2196 
SE 1,243 3849 
Kopā 100,00 310000 

Or. en
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Grozījums Nr. 1525
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālo finanšu iemaksu, ko dalībvalsts 
var saņemt Mehānisma ietvaros (MFCi), 
nosaka šādi:

Maksimālo finanšu iemaksu, ko 2021. un 
2022. gadā dalībvalsts var saņemt 
Mehānisma ietvaros (MFCi), nosaka šādi:

MFCi = αi × (FS) MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Or. en

Grozījums Nr. 1526
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 2. apakšdaļa – 3. daļa – 4. apakšdaļa – 15.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālo finanšu iemaksu, ko 2023. un 
2024. gadā dalībvalsts var saņemt 
Mehānisma ietvaros (MFCi), nosaka šādi:
MFCi(2023-2024) = betai × [0,4(FS) + 
nepiesaistītā summa (2021-2022)]

Or. en

Grozījums Nr. 1527
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 2. apakšdaļa – 3. daļa – 4. apakšdaļa – 15.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

FS (finansiāls atbalsts) – Mehānisma ietvaros 
pieejamais finansējums, kā minēts 5. panta 1. 
punkta a) apakšpunktā, un 
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betai – sadales koeficients, kas attiecas uz 
dalībvalsti i un ko aprēķina šādi:

ar 1,

un ar  un 0,75  
dalībvalstīm ar 
kur:

 – sadales koeficients, kas attiecas uz valsti 
i;

 – valsts i iekšzemes kopprodukts uz 
vienu iedzīvotāju 2019. gadā;

 – ES-27 dalībvalstu vidējais svērtais 
iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju 
2019. gadā;

 – valsts i kopējais iedzīvotāju skaits 2019. 
gadā;

 – ES-27 dalībvalstu kopējais iedzīvotāju 
skaits 2019. gadā;

 – valsts i reālā iekšzemes 
kopprodukta kumulatīvie zaudējumi laikā no 
2020. līdz 2021. gadam;

 – ES-27 dalībvalstu 
reālā iekšzemes kopprodukta kumulatīvie 
zaudējumi laikā no 2020. līdz 2021. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 1528
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
 I pielikums – 4. daļa – 2. apakšdaļa – 3. daļa – 4. apakšdaļa – 15.c daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadales koeficientu laikam no 2023. līdz 
2024. gadam aprēķina līdz 2022. gada 30. 
jūnijam, pamatojoties uz Eurostat datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1529
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs novērtēšanas vadlīnijas kopā ar šo 
regulu kalpo Komisijai par pamatu, lai tā 
varētu pārredzamā un taisnīgā veidā 
novērtēt dalībvalstu iesniegtos 
atveseļošanas un noturības plānu 
priekšlikumus un noteikt finanšu iemaksas 
apmēru saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem 
mērķiem un visām pārējām relevantām 
prasībām. Šīs vadlīnijas it īpaši veido 
pamatu novērtēšanas kritēriju piemērošanai 
un finanšu iemaksas noteikšanai, kā minēts 
attiecīgi 16. panta 3. punktā un 17. panta 3. 
punktā.

Šīs novērtēšanas vadlīnijas kopā ar šo 
regulu kalpo Komisijai par pamatu, lai tā 
varētu pārredzamā un taisnīgā veidā 
novērtēt dalībvalstu iesniegtos 
atveseļošanas, noturības un pārkārtošanās 
plānu priekšlikumus un noteikt finanšu 
iemaksas apmēru saskaņā ar šajā regulā 
noteiktajiem mērķiem un visām pārējām 
relevantām prasībām. Šīs vadlīnijas it īpaši 
veido pamatu novērtēšanas kritēriju 
piemērošanai un finanšu iemaksas 
noteikšanai, kā minēts attiecīgi 16. panta 3. 
punktā un 17. panta 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1530
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sniegtu sīkāku informāciju par 
novērtēšanas kritērijiem un izveidotu 
atzīmju sistēmu, kas nodrošinās taisnīgu un 
pārredzamu procesu; un

b) sniegtu sīkāku informāciju par 
novērtēšanas kritērijiem un izveidotu ar ES 
taksonomiju saskaņotu atzīmju sistēmu, 
kas nodrošinās taisnīgu un pārredzamu 
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procesu; un

Or. en

Grozījums Nr. 1531
Jens Geier, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) definētu saikni starp novērtējumu, 
kas Komisijai jāveic saskaņā ar 
novērtēšanas kritērijiem, un finanšu 
iemaksu, kuras apmērs jānosaka Komisijas 
lēmumā par izraudzītajiem atveseļošanas 
un noturības plāniem.

c) definētu saikni starp novērtējumu, 
kas Komisijai jāveic saskaņā ar 
novērtēšanas kritērijiem, un finanšu 
iemaksu, kuras apmērs jānosaka lēmumā 
par izraudzītajiem atveseļošanas un 
noturības plāniem.

Or. en

Grozījums Nr. 1532
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vadlīnijas ir instruments, kas paredzēts, lai 
Komisijai atvieglotu dalībvalstu iesniegto 
atveseļošanas un noturības plānu 
priekšlikumu novērtēšanu un panāktu, ka 
šie atveseļošanas un noturības plāni 
atbalsta tādas reformas un publiskās 
investīcijas, kuras ir būtiskas un izceļas ar 
augstu pievienoto vērtību, vienlaikus 
nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visām 
dalībvalstīm.

Vadlīnijas ir instruments, kas paredzēts, lai 
Komisijai atvieglotu dalībvalstu iesniegto 
atveseļošanas un noturības plānu 
priekšlikumu novērtēšanu un panāktu, ka 
šie atveseļošanas un noturības plāni 
atbalsta tādas reformas un publiskās 
investīcijas, kuras ir būtiskas, atbilst 
Savienības finansējuma papildināmības 
principam un rada patiesu Eiropas 
pievienoto vērtību, vienlaikus nodrošinot 
vienlīdzīgu attieksmi pret visām 
dalībvalstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 1533
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vadlīnijas ir instruments, kas paredzēts, lai 
Komisijai atvieglotu dalībvalstu iesniegto 
atveseļošanas un noturības plānu 
priekšlikumu novērtēšanu un panāktu, ka 
šie atveseļošanas un noturības plāni 
atbalsta tādas reformas un publiskās 
investīcijas, kuras ir būtiskas un izceļas ar 
augstu pievienoto vērtību, vienlaikus 
nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visām 
dalībvalstīm.

Vadlīnijas ir instruments, kas paredzēts, lai 
Komisijai atvieglotu dalībvalstu iesniegto 
atveseļošanas un noturības plānu 
priekšlikumu novērtēšanu un panāktu, ka 
šie atveseļošanas un noturības plāni 
atbalsta tādas ilgtspējīgas pārkārtošanās 
reformas un publiskās investīcijas, kuras ir 
būtiskas un izceļas ar augstu pievienoto 
vērtību, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgu 
attieksmi pret visām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 1534
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar 16. panta 2.a punktu 
Komisija novērtē, vai atveseļošanas un 
noturības plāns atbilst šādām 
horizontālajām prasībām:
a) 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) 
2019/452 4. pantu. Tas jo īpaši prasa, lai 
investīciju projekti nav saistīti vai 
neietilpst trešo valstu stratēģiskajos 
investīciju plānos un lai investīciju 
projekti neietilpst Regulas (ES) 2019/452 
4. pantā uzskaitīto faktoru darbības jomā, 
kas varētu ietekmēt drošību vai 
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sabiedrisko kārtību un kas dalībvalstīm 
un Komisijai jāņem vērā. Šajā nolūkā 
dalībvalstīm jāuzdod kādai struktūrai 
uzticami kontrolēt un pārbaudīt ārvalstu 
tiešās investīcijas saskaņā ar minētajiem 
principiem;
b) vai atveseļošanas un noturības plāns 
neaizstāj un nefinansē atkārtotus valsts 
budžeta izdevumus un vai tiek ievērots 
Savienības finansējuma papildināmības 
princips;
c) vai atveseļošanas un noturības plāns 
atbilst principiem, kas minēti Eiropas 
dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–
2025. gadam;
d) vai ir paredzams, ka atveseļošanas un 
noturības plāns radīs Eiropas pievienoto 
vērtību, tas ir, vērtību, ko rada Savienības 
iejaukšanās, papildus vērtībai, ko citādi 
būtu radījušas dalībvalstis pašas, vai arī 
ka attiecīgā dalībvalsts gūs lielus 
ieguvumus no sinerģijas ar citiem 
atveseļošanas un noturības plāniem;
e) vai atveseļošanas un noturības plāns 
atbilst 4.a pantā noteiktajām 
horizontālajām un minimālajām sadales 
prasībām.
Pēc novērtēšanas procesa Komisija 
konstatē pozitīvu vai negatīvu rezultātu 
attiecībā uz katru atveseļošanas un 
noturības plānu, ko dalībvalstis 
iesniegušas saskaņā ar katru no 16. panta 
2.a punktā minētajiem novērtēšanas 
kritērijiem, lai novērtētu horizontālās 
prasības.
2. 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
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Grozījums Nr. 1535
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu 
novērtē atveseļošanas un noturības plānu 
nozīmīgumu un saskanību un to, kā tie 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos, un 
šajā nolūkā tā ņem vērā šādus kritērijus:

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu 
novērtē atveseļošanas un noturības plānu 
nozīmīgumu un saskanību un to, kā tie 
sekmē zaļo, aprūpes un digitālo 
pārkārtošanos un dzimumu līdztiesības 
veicināšanu, un šajā nolūkā tā ņem vērā 
šādus kritērijus:

Or. en

Grozījums Nr. 1536
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu 
novērtē atveseļošanas un noturības plānu 
nozīmīgumu un saskanību un to, kā tie 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos, un 
šajā nolūkā tā ņem vērā šādus kritērijus:

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu 
novērtē atveseļošanas un noturības plāna 
efektivitāti, lietderību, atbilstību un 
saskanību, un šajā nolūkā tā ņem vērā 
šādus elementus:

Or. en

Grozījums Nr. 1537
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu 
novērtē atveseļošanas un noturības plānu 
nozīmīgumu un saskanību un to, kā tie 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos, un 
šajā nolūkā tā ņem vērā šādus kritērijus:

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu 
novērtē atveseļošanas un noturības plāna 
efektivitāti, lietderību, atbilstību un 
saskanību, un šajā nolūkā tā ņem vērā 
šādus elementus:

Or. en

Grozījums Nr. 1538
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu 
novērtē atveseļošanas un noturības plānu 
nozīmīgumu un saskanību un to, kā tie 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos, un 
šajā nolūkā tā ņem vērā šādus kritērijus:

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu 
novērtē atveseļošanas un noturības plānu 
atbilstību Eiropas prioritārajām politikas 
jomām, efektivitāti, lietderību un 
saskanību, un šajā nolūkā tā ņem vērā 
šādus kritērijus:

Or. en

Grozījums Nr. 1539
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) atbilstību Eiropas politikas 
prioritātēm:
vai atveseļošanas un noturības plāns 
atbilst minimālajam piešķīrumam 14. 
panta 1.a punktā minētajām Eiropas 
prioritārajām politikas jomām;
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Or. en

Grozījums Nr. 1540
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – -aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) vai ir paredzams, ka atveseļošanas 
un noturības plāns efektīvi veicinās 
ilgtspējīgas izaugsmes potenciāla 
stiprināšanu, radīs augstas kvalitātes 
darbvietas un palielinās attiecīgās 
dalībvalsts ekonomisko, sociālo un 
institucionālo noturību, vienlaikus 
veicinot līdzsvarotas dzimumu politikas 
īstenošanu, lai mazinātu krīzes 
ekonomisko un sociālo ietekmi, kā arī 
veicinās ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un konverģenci;

Or. en

Grozījums Nr. 1541
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – -ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ab) vai plāns atbilst virzībai uz 
globālās temperatūras paaugstināšanās 
ierobežošanu līdz 1,5 °C virs 
pirmsindustriālā laikmeta 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 
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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

Grozījums Nr. 1542
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – -ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ac) 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 "būtiski nekaitē" un 
minimālajām aizsardzības prasībām, vai 
plāns novērš oglekļa bloķēšanas 
potenciālo ietekmi un neatbalsta 14. panta 
1.d punktā minētās saimnieciskās 
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. 1543
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – -ad apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



AM\1213691LV.docx 17/122 PE657.422v01-00

LV

-ad) vai atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautais dzimumu līdztiesības 
plāns efektīvi novērš krīzes radīto 
dzimumu līdztiesības problēmu ietekmi un 
nodrošina dzimumu līdztiesību, jo īpaši 
nodarbinātības, vienādas darba samaksas 
un finansējuma pieejamības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 1544
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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. 1545
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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
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Or. en

Grozījums Nr. 1546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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) efektivitāte:

vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas 2020. gada 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija, kā arī — vai tas veicina 
Savienības un dalībvalstu saistību izpildi 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu, Eiropas 
zaļā kursa mērķu sasniegšanu, valstu 
enerģētikas un klimata plānus un to 
atjauninājumus saskaņā ar Regulu (ES) 
2018/1999, teritoriālos taisnīgas 
pārkārtošanās plānus, ko finansē no 
Taisnīgas pārkārtošanās fonda, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, tostarp tam 
pievienoto sociālo rezultātu pārskatu, kā 
arī Eiropas dzimumu līdztiesības 
stratēģiju 2020.–2025. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 1547
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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 
saistībā ar pandēmijas ekonomisko, 
nodarbinātības un sociālo ietekmi vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 1548
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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 Eiropas 
pusgada ietvaros vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 1549
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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 

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

citos relevantos dokumentos Eiropas 
pusgada ietvaros, piemēram, valstu 
reformu programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 1550
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) efektivitāte:

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

Or. en

Grozījums Nr. 1551
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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. 1552
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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. 1553
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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 paredzams, ka plāna 
pasākumi veicinās konkurētspējīgu, 
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 pārkārtošanās, tostarp no 
digitālās neobjektivitātes, nevienlīdzības 
un nepietiekamas digitālās pieejamības, 
kā arī vājām digitālajām prasmēm;

Or. en

Grozījums Nr. 1554
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 

b) vai plāns efektīvi sekmē zaļo un 
digitālo pārkārtošanos un palīdz risināt no 
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pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

tām izrietošās problēmas saskaņā ar ES 
taksonomiju un principu "būtiski 
nekaitē" kā priekšnoteikumu jebkuram 
finansējumam no Mehānisma;

Or. en

Grozījums Nr. 1555
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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, aprūpes un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 1556
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē dzimumu līdztiesības 
veicināšanu, dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanu un diskriminācijas dzimuma 
dēļ izskaušanu, vai risina no tās izrietošās 
problēmas, jo īpaši pasākumi, kas novērš 
darba samaksas atšķirības starp 
dzimumiem, paredz pietiekami ilgu 
ģimenes atvaļinājumu un elastīgu darba 
režīmu, nodrošina pieejamu un izmaksu 
ziņā pieņemamu bērna un ilgtermiņa 
aprūpi, palielina sieviešu līdzdalību darba 
tirgū, tostarp nodrošinot vienlīdzīgas 
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iespējas un karjeras izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 1557
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) 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

Grozījums Nr. 1558
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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. 1559
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1560
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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. 1561
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vai atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautais dzimumu līdztiesības 
plāns atbilst Eiropas dzimumu līdztiesības 
stratēģijā izvirzītajiem mērķiem un vai tas 
efektīvi risina krīzes ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, vienādu darba samaksu 
un piekļuvi finansējumam, kā arī — vai 
tajā ir iekļauti pasākumi dzimumu 
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vardarbības un seksuālas uzmākšanās 
novēršanai un apkarošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 1562
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1563
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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. 1564
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 1565
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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 veicinās 
ilgtspējīgas izaugsmes potenciāla 
stiprināšanu, radīs augstas kvalitātes 
darbavietas un palielinās attiecīgās 
dalībvalsts ekonomisko, sociālo un 
institucionālo noturību, vienlaikus 
veicinot līdzsvarotas dzimumu politikas 
īstenošanu, lai mazinātu krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi, kā arī veicinās 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un konverģenci;

Or. en
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Grozījums Nr. 1566
Piernicola Pedicini

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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. 1567
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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. 1568
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) 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 minētās regulas 17. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 1569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1570
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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
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Or. en

Grozījums Nr. 1571
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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 
un ticams, un samērīgs ar paredzamo 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 1572
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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 
un ticams, un samērīgs ar paredzamo 
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ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 1573
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) vai atveseļošanas un noturības 
plāna vides mērķiem piešķirto izmaksu 
aplēse ir ticama un atbilst 14. panta 1.b 
punkta prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 1574
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) 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. 1575
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ec apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1576
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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. 1577
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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
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Grozījums Nr. 1578
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) saskanība:

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

Or. en

Grozījums Nr. 1579
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) atbilstība:

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. 1580
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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. 1581
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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. 1582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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 

g) vai apspriešanās, kura notikusi 
saistībā ar atveseļošanas un noturības 
plāna sagatavošanu, un plānotie dialogi, 
tostarp attiecīgie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, kas saistīti ar atveseļošanas 
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mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem. 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. 1583
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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, laikā ierobežotiem un zinātniski 
pamatotiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saskaņotiem 
ilgtspējības rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1584
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) 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 
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vietējām un reģionālajām pašvaldībām, 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
nozīmīgām ieinteresētajām personām 
reālas iespējas piedalīties atveseļošanas 
un noturības plāna sagatavošanas un 
īstenošanas procesos;

Or. en

Grozījums Nr. 1585
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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 
ir pilnībā izpildīts atbilstīgi partnerības 
principam;

Or. en

Grozījums Nr. 1586
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 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 
ilgtspējīgs;

Or. en
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Grozījums Nr. 1587
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) saskanība:

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

Or. en

Grozījums Nr. 1588
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1589
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

efektivitāte:

a) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas 
un noturības plānam būs ilgstoša ietekme 
uz attiecīgo dalībvalsti;
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b) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas 
un noturības plāns efektīvi palīdzēs 
īstenot 3. un 4. pantā minēto darbības 
jomu un mērķus;
c) 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;
d) vai ir gaidāms, ka attiecīgo 
dalībvalstu ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz iecerēto 
laika grafiku, starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un ar tiem saistītajiem 
rādītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1590
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

lietderība:

a) 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

Grozījums Nr. 1591
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1.c daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

atbilstība:

a) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas 
un noturības plāns nodrošinās Eiropas 
pievienoto vērtību;
b) vai atveseļošanas un noturības 
plāns atbilst problēmām, kas konstatētas 
jaunākajos konkrētai dalībvalstij 
adresētajos ieteikumos vai citos nozīmīgos 
dokumentos, kurus Komisija ir oficiāli 
pieņēmusi Eiropas pusgada ietvaros;
c) vai atveseļošanas un noturības 
plāns ir saderīgs ar sešiem pīlāriem, kas 
minēti 3. pantā;
d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas 
un noturības plāns efektīvi palīdzēs 
īstenot Savienības un tās dalībvalstu 
saistības, jo īpaši Parīzes nolīgumu, ANO 
IAM, integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru;

Or. en

Grozījums Nr. 1592
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

saskanība:

a) vai atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi;
b) vai vismaz 30 % no atveseļošanas 
un noturības plānam pieprasītās summas 
tiks izmantoti, lai palīdzētu integrēt 
pasākumus rīcībai klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomā un vides ilgtspējības 
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mērķus, pamatojoties uz metodiku, kuru 
Komisija noteikusi saskaņā ar 14. panta 
1. punktu;
c) 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 sagatavošanas un īstenošanas 
procesos;

Or. en

Grozījums Nr. 1593
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērtētu plānu nozīmīgumu un 
saskanību un noteiktu finanšu piešķīrumu 
saskaņā ar 17. panta 3. punktu, Komisija 
novērtēšanas rezultātā dalībvalstu 
iesniegtajiem atveseļošanas un noturības 
plāniem piešķir atzīmi par katru no 16. 
panta 3. punktā minētajiem vērtēšanas 
kritērijiem.

Lai novērtētu plānu atbilstību Eiropas 
prioritārajām politikas jomām, efektivitāti, 
lietderību un saskanību un noteiktu finanšu 
piešķīrumu saskaņā ar 17. panta 3. punktu, 
Komisija novērtēšanas rezultātā dalībvalstu 
iesniegtajiem atveseļošanas un noturības 
plāniem piešķir atzīmi par katru no 16. 
panta 3. punktā minētajiem vērtēšanas 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1594
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērtētu plānu nozīmīgumu un 
saskanību un noteiktu finanšu piešķīrumu 
saskaņā ar 17. panta 3. punktu, Komisija 
novērtēšanas rezultātā dalībvalstu 
iesniegtajiem atveseļošanas un noturības 
plāniem piešķir atzīmi par katru no 16. 
panta 3. punktā minētajiem vērtēšanas 
kritērijiem.

Lai novērtētu plānu efektivitāti, lietderību, 
atbilstību un saskanību un noteiktu finanšu 
piešķīrumu saskaņā ar 17. panta 3. punktu, 
Komisija novērtēšanas rezultātā dalībvalstu 
iesniegtajiem atveseļošanas un noturības 
plāniem piešķir atzīmi par katru no 16. 
panta 3. punktā minētajiem vērtēšanas 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1595
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. 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

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā (arī 
attiecībā uz fiskāliem aspektiem) vai citos 
relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;
un

– šīs problēmas tiek uzskatītas par 
būtiskām, lai veicinātu attiecīgās 
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dalībvalsts ekonomikas izaugsmes 
potenciālu;
un

– gaidāms, ka pēc ierosināto 
reformu un investīciju pabeigšanas 
attiecīgās problēmas tiks uzskatītas par 
atrisinātām vai risinātām apmierinošā 
veidā;
un

– atveseļošanas un noturības plāns 
ir visaptverošs un pienācīgs risinājums 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiskajai un 
sociālajai situācijai.
Atzīme

A – atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz efektīvi risināt problēmas, kas 
konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 
adresētajā ieteikumā vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns ir 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;
B – atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz daļēji risināt problēmas, kas 
konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 
adresētajā ieteikumā vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns ir 
daļēji pienācīgs risinājums attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiskajai un sociālajai 
situācijai;
C – atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz risināt problēmas, kas 
konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 
adresētajā ieteikumā vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns nav 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 1596
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. 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

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā (arī 
attiecībā uz fiskāliem aspektiem) vai citos 
relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;
un

– šīs problēmas tiek uzskatītas par 
būtiskām, lai veicinātu attiecīgās 
dalībvalsts ekonomikas izaugsmes 
potenciālu;
un

– gaidāms, ka pēc ierosināto 
reformu un investīciju pabeigšanas 
attiecīgās problēmas tiks uzskatītas par 
atrisinātām vai risinātām apmierinošā 
veidā;
un

– atveseļošanas un noturības plāns 
ir visaptverošs un pienācīgs risinājums 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiskajai un 
sociālajai situācijai.
Atzīme
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A – atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz efektīvi risināt problēmas, kas 
konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 
adresētajā ieteikumā vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns ir 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;
B – atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz daļēji risināt problēmas, kas 
konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 
adresētajā ieteikumā vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns ir 
daļēji pienācīgs risinājums attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiskajai un sociālajai 
situācijai;
C – atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz risināt problēmas, kas 
konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 
adresētajā ieteikumā vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns nav 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1597
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. 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.

2.1. 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 1598
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. 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.

2.1. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas Eiropas 
pusgada ietvaros vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 1599
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. 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.

2.1. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā vai 
citos relevantos dokumentos Eiropas 
pusgada ietvaros, piemēram, valstu 
reformu programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 1600
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā



AM\1213691LV.docx 45/122 PE657.422v01-00

LV

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. 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.

2.1. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi atbalstīs Eiropas 
prioritārās politikas jomas saskaņā ar 14. 
panta 1.a punktā paredzēto piešķīrumu, 
ņemot vērā 2020. gada konkrētai valstij 
adresētos ieteikumus, kas paredzēti 
attiecīgajai dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 1601
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā (arī 
attiecībā uz fiskāliem aspektiem) vai citos 
relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

– 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. 1602
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums



PE657.422v01-00 46/122 AM\1213691LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā (arī 
attiecībā uz fiskāliem aspektiem) vai citos 
relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

– Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi atbalstīs Eiropas 
prioritārās politikas jomas saskaņā ar 14. 
panta 1.a punktā paredzēto piešķīrumu, 
ņemot vērā 2020. gada konkrētai valstij 
adresētos ieteikumus, kas paredzēti 
attiecīgajai dalībvalstij;

Or. en

Grozījums Nr. 1603
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā (arī 
attiecībā uz fiskāliem aspektiem) vai citos 
relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

– Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā (arī 
attiecībā uz fiskāliem un vides aspektiem) 
vai citos relevantos dokumentos, ko 
Eiropas pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 1604
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 

– Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
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problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā (arī 
attiecībā uz fiskāliem aspektiem) vai citos 
relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā (arī 
attiecībā uz fiskāliem aspektiem) vai citos 
relevantos dokumentos Eiropas pusgada 
ietvaros, piemēram, valstu reformu 
programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 1605
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā (arī 
attiecībā uz fiskāliem aspektiem) vai citos 
relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija;

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

Or. en

Grozījums Nr. 1606
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas attiecīgajā 
konkrētai valstij adresētajā ieteikumā (arī 
attiecībā uz fiskāliem aspektiem) vai citos 
relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 

– 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 
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Komisija; Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 1607
Piernicola Pedicini

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– šīs problēmas tiek uzskatītas par 
būtiskām, lai veicinātu attiecīgās 
dalībvalsts ekonomikas izaugsmes 
potenciālu;

– šīs problēmas tiek uzskatītas par 
būtiskām, lai veicinātu attiecīgās 
dalībvalsts ekonomikas izaugsmes 
potenciālu, pienācīgi ņemot vērā 
reģionālās un teritoriālās atšķirības 
dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 1608
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– šīs problēmas tiek uzskatītas par 
būtiskām, lai veicinātu attiecīgās 
dalībvalsts ekonomikas izaugsmes 
potenciālu;

– šīs problēmas tiek uzskatītas par 
būtiskām, lai veicinātu attiecīgās 
dalībvalsts ekonomikas ilgtspējīgu un 
dzimuma aspektā līdzsvarotu izaugsmes 
potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 1609
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 6. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
efektīvi risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns ir pienācīgs 
risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

A – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
efektīvi risināt problēmas, kas konstatētas 
Eiropas pusgada ietvaros vai citos 
relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija; plāns ir pienācīgs risinājums 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiskajai un 
sociālajai situācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 1610
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 6. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
efektīvi risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns ir pienācīgs 
risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

A – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
efektīvi risināt lielāko daļu problēmu, kas 
konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 
adresētajā ieteikumā vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns ir 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 1611
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 6. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
efektīvi risināt problēmas, kas konstatētas 

A – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
efektīvi risināt problēmas, kas konstatētas 
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attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns ir pienācīgs 
risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos 
Eiropas pusgada ietvaros, piemēram, 
valstu reformu programmās; plāns ir 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 1612
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 6. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
efektīvi risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns ir 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

A – atveseļošanas un noturības plāns 
efektīvi apstiprina Eiropas prioritārās 
politikas jomas saskaņā ar 14. panta 1.a 
punktā paredzēto piešķīrumu, ņemot vērā 
2020. gada konkrētai valstij adresētos 
ieteikumus; plāns ir pienācīgs risinājums 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiskajai un 
sociālajai situācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 1613
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 7. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
daļēji risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns ir daļēji 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 

B – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
daļēji risināt problēmas, kas konstatētas 
Eiropas pusgada ietvaros vai citos 
relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija; plāns ir daļēji pienācīgs 
risinājums attiecīgās dalībvalsts 
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ekonomiskajai un sociālajai situācijai; ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 1614
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 7. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
daļēji risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns ir daļēji 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

B – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
risināt vairāk nekā pusi problēmu, kas 
konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 
adresētajā ieteikumā vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns ir daļēji 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 1615
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 7. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
daļēji risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns ir daļēji 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

B – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
daļēji risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos 
Eiropas pusgada ietvaros, piemēram, 
valstu reformu programmās; plāns ir 
daļēji pienācīgs risinājums attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiskajai un sociālajai 
situācijai;

Or. en
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Grozījums Nr. 1616
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 7. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
daļēji risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns ir daļēji 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

B – atveseļošanas un noturības plāns 
apstiprina Eiropas prioritārās politikas 
jomas saskaņā ar 14. panta 1.a punktā 
paredzēto piešķīrumu, daļēji ņemot vērā 
2020. gada konkrētai valstij adresētos 
ieteikumus; plāns ir daļēji pienācīgs 
risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 1617
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 8. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C – atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns nav pienācīgs 
risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai.

C – atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz risināt problēmas, kas konstatētas 
Eiropas pusgada ietvaros vai citos 
relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros oficiāli pieņēmusi 
Komisija; plāns nav pienācīgs risinājums 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiskajai un 
sociālajai situācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1618
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 8. apakšdaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C – atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns nav pienācīgs 
risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai.

C – atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
risināt tikai nelielu daļu problēmu, kas 
konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 
adresētajā ieteikumā vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns nav 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1619
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 8. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C – atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos, 
ko Eiropas pusgada ietvaros oficiāli 
pieņēmusi Komisija; plāns nav pienācīgs 
risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai.

C – atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz risināt problēmas, kas konstatētas 
attiecīgajā konkrētai valstij adresētajā 
ieteikumā vai citos relevantos dokumentos 
Eiropas pusgada ietvaros, piemēram, 
valstu reformu programmās; plāns nav 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1620
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 8. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C – atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz risināt problēmas, kas 
konstatētas attiecīgajā konkrētai valstij 

C – atveseļošanas un noturības plāns 
neapstiprina Eiropas prioritārās politikas 
jomas saskaņā ar 14. panta 1.a punktā 
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adresētajā ieteikumā vai citos relevantos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
oficiāli pieņēmusi Komisija; plāns nav 
pienācīgs risinājums attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiskajai un sociālajai situācijai.

paredzēto piešķīrumu vai neņem vērā 
2020. gada konkrētai valstij adresētos 
ieteikumus; plāns nav pienācīgs risinājums 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiskajai un 
sociālajai situācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.a Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns saskanīgā veidā efektīvi 
sekmēs 3. pantā norādītos sešus pīlārus, 
ievērojot katra pīlāra minimālās 
iemaksas.
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski veicinās katru no 
sešiem 3. pantā norādītajiem pīlāriem:
– vismaz 40 % taisnīgai zaļajai 
pārkārtošanai;
– vismaz 20 % digitālajai pārveidei;

– ekonomiskajai kohēzijai, produktivitātei 
un konkurētspējai;
– vismaz 30 % sociālajai un teritoriālajai 
kohēzijai;
– institucionālajai noturībai; un

– vismaz 10 % jaunās paaudzes politikas 
jomām;
un

– 

Atzīme
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A – gaidāma liela ietekme uz visiem 
sešiem pīlāriem, kas norādīti 3. pantā, un 
tiek ievērotas minimālās iemaksas par 
katru pīlāru;
B – gaidāma vismaz vidēji liela ietekme uz 
visiem sešiem pīlāriem, kas norādīti 3. 
pantā, un tiek ievērotas minimālās 
iemaksas par katru pīlāru;
C – nav gaidāma liela ietekme uz vienu 
vai vairākiem no 3. pantā norādītajiem 
sešiem pīlāriem vai netiek ievērota viena 
vai vairākas minimālās iemaksas par 
katru pīlāru.
Novērtēšanas laikā 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. 1622
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas.

svītrots

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs klimatam un 
videi draudzīgu sistēmu izveidi un 
ekonomikas vai sociālo nozaru 
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zaļināšanu, un tādējādi veicinās 
virsmērķa “klimatneitrāla Eiropa līdz 
2050. gadam” sasniegšanu;
vai

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs ekonomikas vai 
sociālo nozaru digitālo pārveidi;
vai

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās un/vai 
digitālās pārkārtošanās;
un

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.
Atzīme

A – lielā mērā

B – zināmā mērā

C – nelielā mērā

Or. en

Grozījums Nr. 1623
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas.

svītrots

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs klimatam un 
videi draudzīgu sistēmu izveidi un 
ekonomikas vai sociālo nozaru 
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zaļināšanu, un tādējādi veicinās 
virsmērķa “klimatneitrāla Eiropa līdz 
2050. gadam” sasniegšanu;
vai

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs ekonomikas vai 
sociālo nozaru digitālo pārveidi;
vai

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās un/vai 
digitālās pārkārtošanās;
un

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.
Atzīme

A – lielā mērā

B – zināmā mērā

C – nelielā mērā

Or. en

Grozījums Nr. 1624
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas.

2.2. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē Savienības vides un 
klimata mērķu sasniegšanu un zaļo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tās 
izrietošās problēmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1625
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas.

2.2. Plāns paredz pasākumus, lai 
efektīvi sekmētu zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai risinātu no tām 
izrietošās problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1626
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas.

2.2. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo, aprūpes un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs klimatam un 
videi draudzīgu sistēmu izveidi un 
ekonomikas vai sociālo nozaru zaļināšanu, 

– Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs zaļo 
pārkārtošanos, izveidojot klimatam un 
videi draudzīgas sistēmas, un ekonomikas 
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un tādējādi veicinās virsmērķa 
“klimatneitrāla Eiropa līdz 2050. gadam” 
sasniegšanu;

vai sociālo nozaru zaļināšanu, un tādējādi 
veicinās Savienības klimata un vides 
mērķu un mērķrādītāju sasniegšanu, kā 
noteikts Regulā (ES) …/... [Eiropas 
Klimata akts], vai Savienības vides mērķu 
un mērķrādītāju sasniegšanu, kā noteikts 
jaunākajā vides rīcības programmā;

Or. en

Grozījums Nr. 1628
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs klimatam un 
videi draudzīgu sistēmu izveidi un 
ekonomikas vai sociālo nozaru zaļināšanu, 
un tādējādi veicinās virsmērķa 
“klimatneitrāla Eiropa līdz 2050. gadam” 
sasniegšanu;

– Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs klimatam un 
videi draudzīgu sistēmu izveidi un 
ekonomikas vai sociālo nozaru zaļināšanu, 
un tādējādi veicinās virsmērķa 
"klimatneitrāla Eiropa līdz 2030. gadam" 
sasniegšanu, vai vēlākais līdz 2015. gadam 
jo īpaši Regulā (ES) 2018/1999 (Eiropas 
Klimata akts) noteikto mērķu 
sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1629
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1.a 
ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vai

gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
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īstenošana būtiski sekmēs pārkārtošanos 
uz aprūpes ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 1630
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 2. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai svītrots
– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs ekonomikas vai 
sociālo nozaru digitālo pārveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 1631
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 2. apakšdaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai un

Or. en

Grozījums Nr. 1632
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 3. apakšdaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai un
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Or. en

Grozījums Nr. 1633
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 3. apakšdaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai un

Or. en

Grozījums Nr. 1634
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 3. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās un/vai 
digitālās pārkārtošanās;

– atveseļošanas un noturības plānā 
ietvertie pasākumi nerada būtisku 
kaitējumu ne vienam, ne vairākiem vides 
mērķiem, kas minēti Regulas (ES) 
2020/852 9. pantā, ievērojot Regulas (ES) 
2020/852 17. panta noteikumus, kā arī 
darbībām, kas tiek veiktas saskaņā ar 
"minimālajiem drošības pasākumiem" 
atbilstīgi Regulas (ES) 2020/852 18. 
pantam;

Or. en

Grozījums Nr. 1635
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 3. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās un/vai 
digitālās pārkārtošanās;

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās, aprūpes 
un/vai digitālās pārkārtošanās;

Or. en

Grozījums Nr. 1636
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija novērtē, vai plānā ierosinātie 
pasākumi var sasniegt 4. pantā noteikto 
mērķrādītāju un vai plāns atbilst 3. panta 
prasībām par darbības jomu. Ja neatbilst, 
Komisija plānu noraida.

Or. en

Grozījums Nr. 1637
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.a Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāna pasākumi efektīvi 
palīdzēs īstenot Savienības un tās 
dalībvalstu saistības, jo īpaši Parīzes 
nolīgumu, ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru.
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Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs Savienības un 
tās dalībvalstu saistību izpildi, jo īpaši 
katrā no šādām jomām:
– Parīzes nolīgums;

– ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi;

– integrēta pieeja dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai;
– Eiropas sociālo tiesību pīlārs.

Atzīme

A – gaidāma liela ietekme, ka plāns 
efektīvi palīdzēs īstenot Savienības un tās 
dalībvalstu saistības, jo īpaši šādās jomās: 
Parīzes nolīgums, ANO IAM, integrēta 
pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai un Eiropas sociālo tiesību 
pīlārs;
B – gaidāma vidēji liela ietekme, ka plāns 
efektīvi palīdzēs īstenot Savienības un tās 
dalībvalstu saistības, jo īpaši šādās jomās: 
Parīzes nolīgums, ANO IAM, integrēta 
pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai un Eiropas sociālo tiesību 
pīlārs;
C – gaidāma neliela ietekme, ka plāns 
efektīvi palīdzēs īstenot Savienības un tās 
dalībvalstu saistības, jo īpaši šādās jomās: 
Parīzes nolīgums, ANO IAM, integrēta 
pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai un Eiropas sociālo tiesību 
pīlārs. Novērtēšanas laikā 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
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Grozījums Nr. 1638
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.a Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē dzimumu līdztiesības 
veicināšanu un principu par integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai, kā arī dzimumu 
diskriminācijas izskaušanu, vai palīdz 
risināt no tās izrietošās problēmas.
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs dzimumu 
līdztiesības veicināšanu un principu par 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai;
vai

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs dzimumu 
diskriminācijas izskaušanu;
vai

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no dzimumu 
nelīdztiesības un/vai diskriminācijas;
un

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.
Atzīme

A – lielā mērā

B – zināmā mērā

C – nelielā mērā
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Or. en

Grozījums Nr. 1639
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.a Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē digitālo pārkārtošanos vai 
palīdz risināt no tās izrietošās problēmas.
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs ekonomikas vai 
sociālo nozaru digitālo pārveidi;
vai

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no digitālās 
pārkārtošanās;
un

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.
Atzīme

A – lielā mērā

B – zināmā mērā

C – nelielā mērā

Or. en

Grozījums Nr. 1640
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.3. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānam būs ilgstoša ietekme uz 
attiecīgo dalībvalsti.

svītrots

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana radīs strukturālas izmaiņas 
pārvaldē vai attiecīgajās iestādēs;
vai

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana radīs strukturālas izmaiņas 
attiecīgajās rīcībpolitikās;
un

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.
Atzīme

A – lielā mērā

B – zināmā mērā

C – nelielā mērā

Or. en

Grozījums Nr. 1641
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.3. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānam būs ilgstoša ietekme uz 
attiecīgo dalībvalsti.

2.3. Atveseļošanas un noturības plāns ir 
saistīts ar reformām, kas veiktas vai 
plānotas saskaņā ar Strukturālo reformu 
atbalsta programmu vai tehniskā atbalsta 
instrumentu, un ir gaidāms, ka tam būs 
ilgstoša ietekme uz attiecīgo dalībvalsti.
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Or. en

Grozījums Nr. 1642
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.3. apakšpunkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija, balstoties arī uz pieredzi un 
zināšanām, kas iegūtas, izmantojot 
Strukturālo reformu atbalsta programmu 
un tehniskā atbalsta instrumentu, ņem 
vērā šādus elementus:

Or. en

Grozījums Nr. 1643
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.3. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana radīs strukturālas izmaiņas 
pārvaldē vai attiecīgajās iestādēs;

– Gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana radīs strukturāli paaugstinātu 
noturību un gatavību krīzēm valsts 
pārvaldē vai attiecīgajās publiskajās 
iestādēs;

Or. en

Grozījums Nr. 1644
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.3. apakšpunkts – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 1. 
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ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana radīs strukturālas izmaiņas 
attiecīgajās rīcībpolitikās;

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana strukturāli paaugstinās 
attiecīgās dalībvalsts ekonomisko, sociālo 
un institucionālo noturību un gatavību 
krīzēm;

Or. en

Grozījums Nr. 1645
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.a Vai vismaz 40 % no atveseļošanas 
un noturības plānam pieprasītās summas 
tiks izmantoti, lai palīdzētu integrēt 
pasākumus klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomā un vides ilgtspējības 
mērķus, pamatojoties uz metodiku, kuru 
Komisija noteikusi saskaņā ar 14. panta 
1. punktu.
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Vismaz 40 % no atveseļošanas un 
noturības plānam pieprasītās summas tiks 
izmantoti, lai palīdzētu integrēt 
pasākumus klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomā un vides ilgtspējas 
mērķus, pamatojoties uz metodiku, kuru 
noteikusi Komisija saskaņā ar 14. panta 
1. punktu;
un

– metodika, kuru Komisija noteikusi 
saskaņā ar 14. panta 1. punktu, ir pareizi 
piemērota.
Atzīme
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A – gaidāms, ka vismaz 40 % no 
atveseļošanas un noturības plānam 
pieprasītās summas tiks efektīvi izmantoti, 
lai palīdzētu integrēt pasākumus klimata 
un bioloģiskās daudzveidības jomā un 
vides ilgtspējas mērķus, un metodika, 
kuru Komisija noteikusi saskaņā ar 14. 
panta 1. punktu, ir pareizi piemērota;
B – gaidāms, ka vismaz 40 % no 
atveseļošanas un noturības plānam 
pieprasītās summas tiks efektīvi izmantoti, 
lai palīdzētu integrēt pasākumus klimata 
un bioloģiskās daudzveidības jomā un 
vides ilgtspējas mērķus, taču no viena vai 
vairākiem pasākumiem gaidāmais 
rezultāts ir ļoti neskaidrs, un šī 
neskaidrība var izraisīt tāda vispārējā 
līmeņa sasniegšanu, kurā ieguldījums 
klimata, bioloģiskās daudzveidības un 
vides ilgtspējības pasākumu integrēšanā 
nesasniedz 40 % no pieprasītās summas, 
un metodika, kuru Komisija noteikusi 
saskaņā ar 14. panta 1. punktu, ir pareizi 
piemērota;
C – gaidāms, ka mazāk nekā 40 % no 
atveseļošanas un noturības plānam 
pieprasītās summas tiks izmantoti, lai 
palīdzētu integrēt pasākumus klimata un 
bioloģiskās daudzveidības jomā un vides 
ilgtspējas mērķus, vai arī metodika, kuru 
Komisija noteikusi saskaņā ar 14. panta 
1. punktu, nav pareizi piemērota.

Or. en

Grozījums Nr. 1646
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.a Atveseļošanas un noturības plānā 
iekļautais dzimumu līdztiesības plāns 
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efektīvi risina krīzes ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, vienādu darba samaksu 
un piekļuvi finansējumam, kā arī tajā ir 
iekļauti pasākumi dzimumu vardarbības 
un seksuālas uzmākšanās novēršanai un 
apkarošanai.
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānā iekļautā dzimumu 
līdztiesības plāna, kas izstrādāts, 
apspriežoties ar sieviešu pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, īstenošana 
būtiski sekmēs krīzes ietekmes 
mazināšanu uz dzimumu līdztiesību;
un

– gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānā iekļautā dzimumu 
līdztiesības plāna īstenošana būtiski 
sekmēs darbvietu radīšanu sievietēm;
un

– gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānā iekļautā dzimumu 
līdztiesības plāna īstenošana samazinās 
no dzimuma atkarīgas darba samaksas 
atšķirības;
un

– gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānā iekļautā dzimumu 
līdztiesības plāna īstenošana būtiski 
atvieglos kredītu pieejamību sievietēm 
uzņēmējām;
un

– gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānā iekļautā dzimumu 
līdztiesības plāna īstenošana būtiski 
sekmēs dzimumu vardarbības un 
seksuālās uzmākšanās novēršanu un 
apkarošanu.
Atzīme
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A – atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz efektīvi novērst krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību;
B – atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz daļēji novērst krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību;
C – atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz novērst krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību.

Or. en

Grozījums Nr. 1647
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.3.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.b Vai vismaz 30 % no atveseļošanas 
un noturības plānam pieprasītās summas 
veicina Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principu īstenošanu, pamatojoties uz 
Komisijas noteikto metodiku, un vai kāda 
no reformām un investīcijām, ko atbalsta 
Atveseļošanas un noturības mehānisms, 
nav pretrunā ar Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra īstenošanu.
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Vismaz 30 % no atveseļošanas un 
noturības plānam pieprasītās summas 
veicina Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principu īstenošanu, pamatojoties uz 
Komisijas noteikto metodiku;
un

– metodika, kuru Komisija attiecīgi 
noteikusi, ir pareizi piemērota;
un

– vai kāda no reformām un 
investīcijām, ko atbalsta Atveseļošanas un 
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noturības mehānisms, nav pretrunā ar 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu.
Atzīme

A – gaidāms, ka vismaz 30 % no 
atveseļošanas un noturības plānam 
pieprasītās summas efektīvi veicinās 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu 
īstenošanu, Komisijas noteiktā metodika 
ir pareizi piemērota, un neviena no 
reformām un investīcijām, ko atbalsta 
Atveseļošanas un noturības mehānisms, 
nav pretrunā ar Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra īstenošanu;
B – gaidāms, ka vismaz 30 % no 
atveseļošanas un noturības plānam 
pieprasītās summas veicinās Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra principu īstenošanu, 
Komisijas noteiktā metodika ir pareizi 
piemērota, un ir gaidāms, ka vienai vai 
vairākām no reformām un investīcijām, 
ko atbalsta Atveseļošanas un noturības 
mehānisms, radīsies maznozīmīgas 
pretrunas ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
īstenošanu;
C – gaidāms, ka mazāk nekā 30 % no 
atveseļošanas un noturības plānam 
pieprasītās summas veicinās Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra principu īstenošanu, 
vai Komisijas noteiktā metodika nav 
pareizi piemērota, vai arī ir gaidāms, ka 
vienai vai vairākām no reformām un 
investīcijām, ko atbalsta Atveseļošanas un 
noturības mehānisms, radīsies pretrunas 
ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1648
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4. 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

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Atveseļošanas un noturības plānā 
ir iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir 
novērst dalībvalstu ekonomikas nepilnības 
un palielināt attiecīgās dalībvalsts 
ekonomikas izaugsmes potenciālu, 
stimulēt darbvietu radīšanu un mazināt 
krīzes negatīvo iedarbību, tai pašā laikā 
nepieļaujot šo pasākumu negatīvo ietekmi 
uz klimatu un vidi;
un

– atveseļošanas un noturības plāns 
tiecas samazināt dalībvalsts ekonomikas 
neaizsargātību pret satricinājumiem;
vai

– atveseļošanas un noturības plāns 
tiecas uzlabot dalībvalsts ekonomikas 
un/vai sociālo struktūru spēju pielāgoties 
satricinājumiem un izturēt tos;
un

– gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju.
Atzīme

A – gaidāma liela ietekme uz izaugsmes 
potenciālu un ekonomisko un sociālo 
noturību, kā arī uz kohēziju;
B – gaidāma vidēja ietekme uz izaugsmes 
potenciālu un ekonomisko un sociālo 
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noturību, kā arī uz kohēziju;
C – gaidāma maza ietekme uz izaugsmes 
potenciālu un ekonomisko un sociālo 
noturību, kā arī uz kohēziju.

Or. en

Grozījums Nr. 1649
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4. 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.

2.4. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi veicinās 
ilgtspējīgas izaugsmes potenciāla 
stiprināšanu, radīs augstas kvalitātes 
darbvietas un palielinās attiecīgās 
dalībvalsts ekonomisko, vides, 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. 1650
Piernicola Pedicini

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 

2.4. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
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ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju.

ekonomisko ietekmi reģionos un 
teritorijās ar augstāko bezdarba līmeni 
starp dalībvalstīm un sekmēt ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju.

Or. en

Grozījums Nr. 1651
Agnès Evren

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4. 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.

2.4. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu, ilgtermiņa konkurētspēju un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt Savienības stratēģiskās 
autonomijas un ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas nostiprināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1652
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4. 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.

2.4. 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 1653
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
izaugsmes potenciālu, stimulēt darbvietu 
radīšanu un mazināt krīzes negatīvo 
iedarbību, tai pašā laikā nepieļaujot šo 
pasākumu negatīvo ietekmi uz klimatu un 
vidi;

– Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
zaļās izaugsmes potenciālu, stimulēt 
darbvietu radīšanu, nodrošināt ilgtspējīgu 
pārkārtošanos un mazināt krīzes negatīvo 
iedarbību, tai pašā laikā nepieļaujot šo 
pasākumu negatīvo ietekmi uz klimatu un 
vidi saskaņā ar principu "būtiski 
nekaitē";

Or. en

Grozījums Nr. 1654
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
izaugsmes potenciālu, stimulēt darbvietu 
radīšanu un mazināt krīzes negatīvo 
iedarbību, tai pašā laikā nepieļaujot šo 
pasākumu negatīvo ietekmi uz klimatu un 
vidi;

– Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
ilgtspējīgas izaugsmes potenciālu, stimulēt 
augstvērtīgu un dzimuma aspektā 
līdzsvarotu darbvietu radīšanu un mazināt 
krīzes negatīvo iedarbību, tai pašā laikā 
nepieļaujot šo pasākumu negatīvo ietekmi 
uz klimatu un vidi;
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Or. en

Grozījums Nr. 1655
Agnès Evren

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
izaugsmes potenciālu, stimulēt darbvietu 
radīšanu un mazināt krīzes negatīvo 
iedarbību, tai pašā laikā nepieļaujot šo 
pasākumu negatīvo ietekmi uz klimatu un 
vidi;

– Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
izaugsmes potenciālu, jo īpaši MVU, 
stimulēt darbvietu radīšanu un mazināt 
krīzes negatīvo iedarbību, tai pašā laikā 
nepieļaujot šo pasākumu negatīvo ietekmi 
uz klimatu un vidi;

Or. fr

Grozījums Nr. 1656
Sirpa Pietikäinen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
izaugsmes potenciālu, stimulēt darbvietu 
radīšanu un mazināt krīzes negatīvo 
iedarbību, tai pašā laikā nepieļaujot šo 
pasākumu negatīvo ietekmi uz klimatu un 
vidi;

– Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
izaugsmes potenciālu, stimulēt darbvietu 
radīšanu un mazināt krīzes negatīvo 
iedarbību, tai pašā laikā veicinot dzimumu 
līdztiesību un zaļo pārkārtošanos;

Or. en
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Grozījums Nr. 1657
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atveseļošanas un noturības plāns 
tiecas samazināt dalībvalsts ekonomikas 
neaizsargātību pret satricinājumiem;

– atveseļošanas un noturības plāns 
tiecas samazināt dalībvalsts ekonomikas 
neaizsargātību pret satricinājumiem, 
tostarp tiem, kas saistīti ar klimata 
pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi vai jebkuru 
citu vides apdraudējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1658
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atveseļošanas un noturības plāns 
tiecas samazināt dalībvalsts ekonomikas 
neaizsargātību pret satricinājumiem;

– atveseļošanas un noturības plāns 
tiecas samazināt dalībvalsts ekonomikas 
neaizsargātību pret satricinājumiem un 
vides degradāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 1659
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 3. apakšdaļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai un

Or. en

Grozījums Nr. 1660
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 4. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju.

– gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns palīdzēs sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un ilgtspējīgu pārkārtošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 1661
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 4.a apakšdaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un

– plāns atvieglo un veicina 
decentralizētu un augšupēju projektu 
izstrādi un iesniegšanu, ko veic 
teritoriālās vienības, tostarp pilsētas un 
pašvaldības, un jo īpaši — vai plāns 
skaidri atļauj pilsētām un pašvaldībām 
pieteikties uz dotāciju un aizdevumu 
kombināciju, lai saskaņotu esošās 
darbības ar šīs regulas 4. pantā 
minētajiem mērķiem;
un
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– atveseļošanas un noturības plānā 
ir iekļauti pasākumi, kas varētu uzlabot 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus, 
ko mēra, izmantojot sociālo rādītāju 
tabulu.

Or. en

Grozījums Nr. 1662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 6. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A – gaidāma liela ietekme uz izaugsmes 
potenciālu un ekonomisko un sociālo 
noturību, kā arī uz kohēziju;

A – gaidāma liela ietekme uz izaugsmes 
potenciālu un ekonomisko, sociālo un 
institucionālo noturību, uz kohēziju un uz 
konverģenci, un tā uzlabo Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra principus;

Or. en

Grozījums Nr. 1663
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2 punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 7. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B – gaidāma vidēja ietekme uz izaugsmes 
potenciālu un ekonomisko un sociālo 
noturību, kā arī uz kohēziju;

B – gaidāma vidēja ietekme uz ilgtspējīgas 
izaugsmes potenciālu un ekonomisko, 
sociālo un institucionālo noturību, uz 
kohēziju un uz konverģenci, un tā uzlabo 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus;

Or. en
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Grozījums Nr. 1664
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa – 8. apakšdaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C – gaidāma maza ietekme uz izaugsmes 
potenciālu un ekonomisko un sociālo 
noturību, kā arī uz kohēziju.

C – gaidāma maza ietekme uz ilgtspējīgas 
izaugsmes potenciālu un ekonomisko, 
sociālo un institucionālo noturību, uz 
kohēziju un uz konverģenci, un tā uzlabo 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus.

Or. en

Grozījums Nr. 1665
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.a Gaidāms, ka neviens dalībvalsts 
atveseļošanas un noturības plāna 
pasākums nekaitēs nevienam no vides 
mērķiem, kas minēti Regulā (ES) 
2020/852 un ir saskaņā ar minētās 
regulas 17. pantu.
Darbības joma

– klimata un bioloģiskās daudzveidības 
novērtēšanas vadlīnijas ir pareizi 
ievērotas katrā atveseļošanas un 
noturības plāna pasākumā;
un

– neviens dalībvalsts atveseļošanas un 
noturības plāna pasākums nekaitē 
nevienam no vides mērķiem, kas minēti 
Regulā (ES) 2020/852 un ir saskaņā ar 
tās pašas regulas 17. pantu.
Atzīme

A – klimata un bioloģiskās daudzveidības 
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novērtēšanas vadlīnijas katram 
atveseļošanas un noturības plāna 
pasākumam ir pareizi ievērotas, un ir 
gaidāms, ka neviens dalībvalsts 
atveseļošanas un noturības plāna 
pasākums neradīs būtisku kaitējumu 
nevienam no vides mērķiem, kas minēti 
Regulā (ES) 2020/852 un ir saskaņā ar 
tās pašas regulas 17. pantu;
B – klimata un bioloģiskās daudzveidības 
novērtēšanas vadlīnijas katram 
atveseļošanas un noturības plāna 
pasākumam ir pareizi ievērotas, bet ir 
gaidāms, ka viens vai vairāki dalībvalsts 
atveseļošanas un noturības plāna 
pasākumi radīs maznozīmīgu kaitējumu 
kādam no vides mērķiem, kas minēti 
Regulā (ES) 2020/852 un ir saskaņā ar 
tās pašas regulas 17. pantu, un ir 
gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plānu papildu pasākumi būtiski mazinās 
šo ietekmi;
C – klimata un bioloģiskās daudzveidības 
novērtēšanas vadlīnijas atveseļošanas un 
noturības plāna pasākumiem nav pareizi 
ievērotas, vai arī ir gaidāms, ka 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plāna pasākumi radīs būtisku kaitējumu 
kādam no vides mērķiem, kas minēti 
Regulā (ES) 2020/852 un ir saskaņā ar 
tās pašas regulas 17. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1666
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.a Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānā iekļautais dzimumu 
līdztiesības plāns efektīvi risinās krīzes 
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ietekmi uz dzimumu līdztiesību, jo īpaši 
nodarbinātības, vienādas darba samaksas 
un finansējuma pieejamības jomā.
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānā iekļautā dzimumu 
līdztiesības plāna, kas izstrādāts, 
apspriežoties ar sieviešu pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, īstenošana 
būtiski sekmēs krīzes ietekmes 
mazināšanu uz dzimumu līdztiesību; un
– gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānā iekļautā dzimumu 
līdztiesības plāna īstenošana būtiski 
sekmēs darbvietu radīšanu sievietēm; un
– gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānā iekļautā dzimumu 
līdztiesības plāna īstenošana samazinās 
no dzimuma atkarīgas darba samaksas 
atšķirības; un
– gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plānā iekļautā dzimumu 
līdztiesības plāna īstenošana būtiski 
atvieglos kredītu pieejamību sievietēm 
uzņēmējām.
Atzīme

A – atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz efektīvi novērst krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību;
B – atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz daļēji novērst krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību;
C – atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz novērst krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību.

Or. en

Grozījums Nr. 1667
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.b Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs 
nostiprināt LES 2. pantā noteiktās 
vērtības.
Darbības joma

Gaidāms, ka plānā iekļautie pasākumi 
efektīvi novērsīs nepilnības attiecībā uz 
LES 2. pantā noteiktajām vērtībām;
un

gaidāms, ka plāna pasākumi efektīvi un 
nediskriminējoši atbalstīs bezpeļņas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas un 
bezpeļņas organizācijas, neatkarīgus 
plašsaziņas līdzekļus un pašvaldības, 
reģionus vai citas vietēja līmeņa iestādes 
dalībvalstī.
Atzīme

A – atveseļošanas un noturības plāns 
efektīvi palīdz nostiprināt LES 2. pantā 
noteiktās vērtības;
B – atveseļošanas un noturības plāns 
daļēji efektīvi palīdz nostiprināt LES 2. 
pantā noteiktās vērtības;
C – atveseļošanas un noturības plāns 
efektīvi nepalīdz nostiprināt LES 2. pantā 
noteiktās vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 1668
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.5. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5. Dalībvalsts sniegtais pamatojums 
par atveseļošanas un noturības plāna 
aplēsto kopējo izmaksu summu ir 
pamatots un ticams, un samērīgs ar 
paredzamo ietekmi uz ekonomiku un 
nodarbinātību.

svītrots

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Dalībvalsts ir sniegusi pietiekamu 
informāciju un pierādījumus, ka 
atveseļošanas un noturības plāna aplēsto 
kopējo izmaksu summa ir atbilstīga 
(“pamatota”);
un

– dalībvalsts ir sniegusi pietiekamu 
informāciju un pierādījumus, ka 
atveseļošanas un noturības plāna aplēsto 
kopējo izmaksu summa atbilst paredzēto 
reformu un investīciju raksturam un 
veidam (“ticama”);
un

– dalībvalsts ir sniegusi pietiekamu 
informāciju un pierādījumus, ka 
atveseļošanas un noturības plāna aplēsto 
kopējo izmaksu summa, ko finansē no 
instrumenta, netiek segta no esošā vai 
plānotā Savienības finansējuma;
un

– atveseļošanas un noturības plāna 
aplēsto kopējo izmaksu summa ir 
samērīga ar plānā iekļauto pasākumu 
paredzamo ietekmi uz attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiku.
Atzīme

A – lielā mērā

B – zināmā mērā

C – nelielā mērā
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Or. en

Grozījums Nr. 1669
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.6. Atveseļošanas un noturības plānā 
ir ietverti saskanīgi reformu un publisko 
investīciju projektu īstenošanas pasākumi.

svītrots

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Atveseļošanas un noturības plānā 
ir iekļauti pasākumi, kas sekmē 
savstarpējas ietekmes palielināšanu.
Atzīme

A – lielā mērā

B – zināmā mērā

C – nelielā mērā

Or. en

Grozījums Nr. 1670
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.6.a Apņemšanās veikt reformas 
attiecas uz visaptverošu reformu kopumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1671
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.6.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.6.b Lai novērtētu atbilstību šim 
kritērijam, Komisija ņem vērā šādus 
elementus:
Darbības joma

– Reformu saistību priekšlikums 
dalībvalstī tiecas risināt savstarpēji 
saistītu problēmu kopumu (aptvērums);
un

– reformu saistību priekšlikums 
tiecas risināt problēmas, kas būtiski 
ietekmē dalībvalsts ekonomikas darbību 
(atbilstība).
Atzīme

A – aptvērums un atbilstība ir augstā 
līmenī — reformu saistības tiecas risināt 
vairākas problēmas, kas norādītas 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos;
B – aptvērums un atbilstība ir vidējā 
līmenī — reformu saistības tiecas risināt 
vairākas problēmas, kas norādītas 
attiecīgos Eiropas pusgada dokumentos, 
kurus oficiāli pieņēmusi Komisija;
C – aptvērums un atbilstība ir zemā līmenī 
— nekas no iepriekš minētā.

Or. en

Grozījums Nr. 1672
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.7. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.7. Gaidāms, ka attiecīgo dalībvalstu 
ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

svītrots

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Dalībvalstī konkrētai struktūrai ir 
uzticēti šādi uzdevumi: i) īstenot 
atveseļošanas un noturības plānu; ii) 
pārraudzīt progresu, kā notiek starpposma 
un galīgo mērķrādītāju sasniegšana, un 
iii) sniegt ziņojumus;
un

– ierosinātie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji ir skaidri un reālistiski; 
ierosinātie rādītāji ir relevanti, pieņemami 
un stabili;
un

– vispārējā kārtība, kā dalībvalstis 
ierosina organizēt reformas un investīciju 
īstenošanu (tostarp paredzot nodrošināt 
pietiekamu personālu), vieš paļāvību.
Atzīme

A – pienācīga kārtība, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu;
B – minimāla kārtība, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu;
C – nepietiekama kārtība, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1673
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Ivars Ijabs, Olivier 
Chastel
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.7. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.7. Gaidāms, ka attiecīgo dalībvalstu 
ierosinātā kārtība nodrošinās atveseļošanas 
un noturības plāna efektīvu īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz ierosinātajiem 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem 
un saistītiem rādītājiem.

2.7. Gaidāms, ka attiecīgo dalībvalstu 
ierosinātā kārtība nodrošinās atveseļošanas 
un noturības plāna efektīvu uzraudzību un 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1674
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.7. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Dalībvalstī konkrētai struktūrai ir 
uzticēti šādi uzdevumi: i) īstenot 
atveseļošanas un noturības plānu; ii) 
pārraudzīt progresu, kā notiek starpposma 
un galīgo mērķrādītāju sasniegšana, un iii) 
sniegt ziņojumus;

– Dalībvalstī konkrētai struktūrai ir 
uzticēti šādi uzdevumi: i) īstenot 
atveseļošanas un noturības plānu; ii) 
pārraudzīt progresu, kā notiek laikā 
ierobežotu un zinātniski pamatotu 
starpposma un galīgo mērķrādītāju 
sasniegšana, un iii) sniegt revidētus 
ziņojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 1675
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.7. apakšpunkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa – 1.a 
ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un
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– šī struktūra nodrošina neatkarīgu 
nodokļu iestāžu aktīvu iesaisti, nodrošinot 
tām pienācīgu finansējumu un 
pietiekamu personālu;
un

– šajā struktūrā attiecībā uz 
investīciju projektiem darbojas neatkarīga 
ekspertu grupa ar pietiekamu 
finansējumu, un tās uzdevums ir izvērtēt 
katra projekta efektivitāti, lietderību, 
piemērotību un atbilstību attiecīgajam 
atveseļošanas un noturības plānam.

Or. en

Grozījums Nr. 1676
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.7. apakšpunkts – 1. daļa – 2. apakšdaļa – 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ierosinātie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji ir skaidri un reālistiski; 
ierosinātie rādītāji ir relevanti, pieņemami 
un stabili;

– ierosinātie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji ir skaidri un atbilst darbībām, 
kas nepieciešamas ilgtspējīgai 
pārkārtošanai; rādītāji ir pamatoti ar 
dabisko kapitāla uzskaiti, dzīves cikla 
analīzi un nerīkošanās radītajām 
izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 1677
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.7.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.7.a Apspriešanās, kura notikusi 
saistībā ar atveseļošanas un noturības 
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plāna sagatavošanu, un plānotie dialogi, 
tostarp attiecīgie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, kas saistīti ar atveseļošanas 
un noturības plāna īstenošanu, nodrošina 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām, 
sociālajiem partneriem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
nozīmīgām ieinteresētajām personām 
reālas iespējas piedalīties atveseļošanas 
un noturības plāna sagatavošanas un 
īstenošanas procesos.
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma

– Gaidāms, ka apspriešanās, kura notiks 
saistībā ar atveseļošanas un noturības 
plāna sagatavošanu, un plānotie dialogi, 
tostarp attiecīgie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, kas saistīti ar atveseļošanas 
un noturības plāna īstenošanu, 
nodrošinās vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām, sociālajiem partneriem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
citām nozīmīgām ieinteresētajām 
personām reālas iespējas piedalīties 
atveseļošanas un noturības plāna 
sagatavošanas un īstenošanas procesos;
un

– gaidāms, ka apspriešanās, kura notiks 
saistībā ar atveseļošanas un noturības 
plāna sagatavošanu, un plānotie dialogi, 
tostarp attiecīgie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, kas saistīti ar atveseļošanas 
un noturības plāna īstenošanu, 
nodrošinās vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām, sociālajiem partneriem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
citām nozīmīgām ieinteresētajām 
personām reālas iespējas piedalīties 
atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanas procesos.
Atzīme

A – lielā mērā gan attiecībā uz 
sagatavošanu, gan īstenošanu;
B – zināmā mērā gan attiecībā uz 
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sagatavošanu, gan īstenošanu;
C – nelielā mērā gan attiecībā uz 
sagatavošanu, gan īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1678
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.7.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.7.a Atveseļošanas un noturības plāns 
ir sagatavots, pienācīgi iesaistoties 
ieinteresētajām personām, tostarp 
pašvaldībām, vietējām un pilsētu 
pašvaldībām, reģionālajām valdībām, 
NVO un PSO, kā arī arodbiedrībām un 
ekonomikas nozares pārstāvjiem, ievērojot 
partnerības principu.
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
– Dalībvalsts ir sākusi dialogu ar 
ieinteresētajām personām atveseļošanas 
un noturības plānu sagatavošanas 
procesā, ir izveidojusi organizētus 
mehānismus, kā apkopot un analizēt 
ieinteresēto personu viedokļus; ir 
organizējusi atbilstošus forumus ar 
ieinteresēto personu piedalīšanos, lai 
apmainītos viedokļiem par atveseļošanas 
un noturības plāniem;
– dalībvalsts ir izskatījusi, izvērtējusi 
un ņēmusi vērā vai noraidījusi 
ieinteresēto personu priekšlikumus.
Darbības joma

Atzīme A – lielā mērā

B – zināmā mērā

C – nelielā mērā

Or. en
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Grozījums Nr. 1679
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. tabula
Kritēriji Darbības joma Atzīme

A – lielā mērā

B – zināmā mērā

Efektivitāte Gaidāms, ka 
atveseļošanas un 
noturības plānam būs 
ilgstoša ietekme uz 
attiecīgo dalībvalsti; C – nelielā mērā

gaidāms, ka 
atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi 
palīdzēs īstenot 3. un 4. 
pantā minēto darbības 
jomu un mērķus;
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;

A – pienācīga kārtība, lai 
nodrošinātu efektīvu 
īstenošanu;

B – minimāla kārtība, lai 
nodrošinātu efektīvu 
īstenošanu;

gaidāms, ka attiecīgo 
dalībvalstu ierosinātā 
kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un 
noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp 
attiecībā uz iecerēto laika 
grafiku, starpposma un 
galīgajiem 
mērķrādītājiem un ar 
tiem saistītajiem 

C – nepietiekama kārtība, 
lai nodrošinātu efektīvu 
īstenošanu.
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rādītājiem.

A – lielā mērā

B – zināmā mērā

Lietderība 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. C – nelielā mērā

A – lielā mērā

B – zināmā mērā

Atbilstība Gaidāms, ka 
atveseļošanas un 
noturības plāns 
nodrošinās Eiropas 
pievienoto vērtību;

C – nelielā mērā

atveseļošanas un 
noturības plāns atbilst 
problēmām, kas 
konstatētas jaunākajos 
konkrētai dalībvalstij 
adresētajos ieteikumos 
vai citos nozīmīgos 
dokumentos, kurus 
Komisija ir oficiāli 
pieņēmusi Eiropas 
pusgada ietvaros;
atveseļošanas un 
noturības plāns ir 
saderīgs ar sešiem 
pīlāriem, kas minēti 3. 
pantā;
gaidāms, ka plāns efektīvi 
palīdzēs īstenot 
Savienības un tās 
dalībvalstu saistības, jo 
īpaši Parīzes nolīgumu, 
ANO IAM, integrētu 
pieeju dzimumu 
līdztiesības 
nodrošināšanai un 
Eiropas sociālo tiesību 
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pīlāru.

A – lielā mērā

B – zināmā mērā

Atbilstība Atveseļošanas un 
noturības plānā ir 
iekļauti saskanīgi 
reformu un investīciju 
projektu īstenošanas 
pasākumi; C – nelielā mērā

vismaz 30 % no 
atveseļošanas un 
noturības plānam 
pieprasītās summas tiks 
izmantoti, lai palīdzētu 
integrēt pasākumus 
klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomā un 
vides ilgtspējas mērķus, 
pamatojoties uz 
metodiku, kuru noteikusi 
Komisija saskaņā ar 14. 
panta 1. punktu;
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 
sagatavošanas un 
īstenošanas procesos.

Or. en
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Grozījums Nr. 1680
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējuma procesa rezultātā, ņemot vērā 
piešķirtās atzīmes:

Novērtējuma procesa rezultātā saskaņā ar 
16. panta 3. punktu, ņemot vērā piešķirtās 
atzīmes: 

Or. en

Grozījums Nr. 1681
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja starp atzīmēm, kas galīgajā novērtējumā 
piešķirtas attiecībā uz 2.1.–2.7. punktā 
minētajiem kritērijiem, ir šādas atzīmes:

ja starp atzīmēm, kas galīgajā novērtējumā 
piešķirtas attiecībā uz 1. tabulā 
noteiktajiem kritērijiem, ir šādas atzīmes:

Or. en

Grozījums Nr. 1682
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atzīme A attiecībā uz 2.1.–2.2. 
punktā minētajiem kritērijiem;

svītrots

Or. en



AM\1213691LV.docx 97/122 PE657.422v01-00

LV

Grozījums Nr. 1683
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atzīme A attiecībā uz 2.1.–2.2. 
punktā minētajiem kritērijiem;

– atzīme A attiecībā uz 2.1. punktā 
(gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plāns būs saderīgs ar sešiem pīlāriem, kas 
minēti 3. pantā) un 2.2. punktā (gaidāms, 
ka atveseļošanas un noturības plāna 
pasākumi efektīvi palīdzēs īstenot 
Savienības un tās dalībvalstu saistības, jo 
īpaši Parīzes nolīgumu, ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai un 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru) minētajiem 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1684
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atzīme A attiecībā uz 2.1.–2.2. 
punktā minētajiem kritērijiem;

– četras atzīmes A attiecībā uz 2.1., 
2.2., 2.2.a un 2.3. punktā minētajiem 
kritērijiem;

un attiecībā uz 2.4., 2.4.a un 2.4.b punktā 
minētajiem kritērijiem:
– vismaz viena atzīme A un nevienas 
atzīmes C;
un attiecībā uz 2.5., 2.6. un 2.7. punktā 
minētajiem kritērijiem:
– lielākā daļa ir A, B ir mazāk un C 
nav vispār.

Or. en



PE657.422v01-00 98/122 AM\1213691LV.docx

LV

Grozījums Nr. 1685
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atzīme A attiecībā uz 2.1.–2.2. 
punktā minētajiem kritērijiem;

– visas atzīmes ir A;

vai

Or. en

Grozījums Nr. 1686
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un attiecībā uz pārējiem kritērijiem: svītrots
– visas atzīmes ir A;

Or. en

Grozījums Nr. 1687
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un attiecībā uz pārējiem kritērijiem: svītrots
– visas atzīmes ir A;

Or. en
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Grozījums Nr. 1688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un attiecībā uz pārējiem kritērijiem: svītrots
– visas atzīmes ir A;

Or. en

Grozījums Nr. 1689
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa – 2. daļa – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lielākā daļa ir A, B ir mazāk un C 
nav vispār;
vai

Or. en

Grozījums Nr. 1690
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai svītrots
– lielākā daļa ir A, B ir mazāk un C 
nav vispār.
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Or. en

Grozījums Nr. 1691
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai svītrots
– lielākā daļa ir A, B ir mazāk un C 
nav vispār.

Or. en

Grozījums Nr. 1692
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa – 3. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lielākā daļa ir A, B ir mazāk un C 
nav vispār.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1693
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa – 3. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lielākā daļa ir A, B ir mazāk un C 
nav vispār.

– lielākā daļa ir B, A ir mazāk un C 
nav vispār;
vai
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Or. en

Grozījums Nr. 1694
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. apakšdaļa – 3. daļa – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– visas atzīmes ir B;

Or. en

Grozījums Nr. 1695
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 2. apakšdaļa – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja starp atzīmēm, kas galīgajā novērtējumā 
piešķirtas attiecībā uz 2.1.–2.7. punktā 
minētajiem kritērijiem, ir šādas atzīmes:

ja starp atzīmēm, kas galīgajā novērtējumā 
piešķirtas attiecībā uz 1. tabulā 
noteiktajiem kritērijiem, ir šādas atzīmes:

Or. en

Grozījums Nr. 1696
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 2. apakšdaļa – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav nevienas atzīmes A attiecībā 
uz 2.1.–2.2. punktā minētajiem 
kritērijiem;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1697
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 2. apakšdaļa – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav nevienas atzīmes A attiecībā uz 
2.1.–2.2. punktā minētajiem kritērijiem;

– nav nevienas atzīmes A attiecībā uz 
2.1., 2.2., 2.2.a un 2.3. punktā minētajiem 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1698
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 2. apakšdaļa – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav nevienas atzīmes A attiecībā 
uz 2.1.–2.2. punktā minētajiem 
kritērijiem;

– vismaz viena ir C;

Or. en

Grozījums Nr. 1699
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 2. apakšdaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un attiecībā uz pārējiem kritērijiem: svītrots
– lielākā daļa ir B, A ir mazāk;

Or. en
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Grozījums Nr. 1700
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 2. apakšdaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un attiecībā uz pārējiem kritērijiem: svītrots
– lielākā daļa ir B, A ir mazāk;

Or. en

Grozījums Nr. 1701
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 2. apakšdaļa – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

un attiecībā uz pārējiem kritērijiem: un attiecībā uz 2.4., 2.4.a un 2.4.b punktā 
minētajiem kritērijiem:

– nav A vai vismaz viena ir C;

un

attiecībā uz 2.5., 2.6. un 2.7. punktā 
minētajiem kritērijiem:
– lielākā daļa ir B, A ir mazāk.

Or. en

Grozījums Nr. 1702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 2. apakšdaļa – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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– lielākā daļa ir B, A ir mazāk; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1703
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 2. apakšdaļa – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lielākā daļa ir B, A ir mazāk; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1704
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 2. apakšdaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai svītrots
– vismaz viena ir C.

Or. en

Grozījums Nr. 1705
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 2. apakšdaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai svītrots
– vismaz viena ir C.
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Or. en

Grozījums Nr. 1706
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 2. apakšdaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai svītrots
– vismaz viena ir C.

Or. en

Grozījums Nr. 1707
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rādītājus izmanto saskaņā ar pieejamajiem 
datiem un informāciju, tai skaitā 
kvantitatīviem un/vai kvalitatīviem datiem.

Rādītājus pamato ar saskaņotiem 
ilgtspējas rādītājiem un izmanto saskaņā 
ar salīdzināmiem datiem, kuru pamatā ir 
dabiskā kapitāla uzskaite, dzīves cikla 
analīze un nerīkošanās radītās izmaksas, 
tai skaitā kvantitatīviem un/vai 
kvalitatīviem datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1708
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar Komisijas īstenošanas aktu a) ar Komisijas īstenošanas aktu 
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apstiprināto atveseļošanas un noturības 
plānu skaits;

apstiprināto atveseļošanas, noturības un 
pārkārtošanās plānu skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 1709
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar Komisijas īstenošanas aktu 
apstiprināto atveseļošanas un noturības 
plānu skaits;

a) apstiprināto atveseļošanas un 
noturības plānu skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 1710
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar Komisijas īstenošanas aktu 
apstiprināto atveseļošanas un noturības 
plānu skaits;

a) ar Komisijas īstenošanas lēmumu 
apstiprināto atveseļošanas un noturības 
plānu skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 1711
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) paveiktais ES taksonomijas mērķu 
sasniegšanā, pamatojoties uz laikā 
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ierobežotiem un zinātniski pamatotiem 
ilgtspējības rādītājiem, un pārbaude, vai 
tiek ievērots princips "būtiski nekaitē" 
visās darbībās, kuras finansē Mehānisms;

Or. en

Grozījums Nr. 1712
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atveseļošanas un noturības plānu 
pabeigtības pakāpe;

Or. en

Grozījums Nr. 1713
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija veic 25. pantā paredzēto ex-post 
izvērtēšanu arī tālab, lai izveidotu saikni 
starp kopējo finansiālo atbalstu (tostarp – 
attiecīgā gadījumā – aizdevumu atbalstu), 
kas sniegts no Atveseļošanas un noturības 
mehānisma, un tādu attiecīgo pasākumu 
īstenošanu attiecīgajā dalībvalstī, kuru 
mērķis ir sekmēt atveseļošanu, noturību, 
ilgtspējīgu izaugsmi, darbvietas un 
kohēziju.

Komisija veic 25. pantā paredzēto ex-post 
izvērtēšanu arī tālab, lai izveidotu saikni 
starp kopējo finansiālo atbalstu (tostarp – 
attiecīgā gadījumā – aizdevumu atbalstu), 
kas sniegts no Atveseļošanas un noturības 
mehānisma, un tādu attiecīgo pasākumu 
īstenošanu attiecīgajā dalībvalstī, kuru 
mērķis ir sekmēt atveseļošanu, noturību, 
ilgtspējīgu izaugsmi, darbvietas un 
kohēziju. Ja netiek pildītas saistības vai 
nenotiek virzība uz pārkārtošanās 
reformām, naudas līdzekļi no attiecīgās 
dalībvalsts jāatgūst.

Or. en
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Grozījums Nr. 1714
Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial

Regulas priekšlikums
IIIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIIa PIELIKUMS

Norādījumi par reformu un investīciju 
pasākumiem, kas ietilpst šīs regulas 3. 
pantā minētajās Eiropas politikas jomās.
Dalībvalstu atveseļošanas un noturības 
plānos efektīvi jārisina šīs regulas 3. 
pantā noteiktās Eiropas prioritārās jomas, 
proti:
– zaļā pārkārtošanās saistībā ar Eiropas 
zaļo kursu;
– digitālā pārveide saistībā ar Eiropas 
digitālo programmu;
– ekonomiskā kohēzija, produktivitāte un 
konkurētspēja saistībā ar ES rūpniecības 
politikas un MVU stratēģijām;
– sociālā kohēzija saistībā ar Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru;
– institucionālā noturība, cenšoties 
palielināt spēju reaģēt uz krīzi;
– "Jaunās paaudzes ES" politikas 
nostādnes saistībā ar Prasmju 
programmu Eiropai, Garantiju 
jauniešiem un Garantiju bērniem.
Gatavojot atveseļošanas un noturības 
plānus, dalībvalstis var izmantot šo 
pielikumu kā vadlīnijas reformām un 
investīcijām, uz kurām attiecas visi seši 
iepriekš minētie pīlāri. Šis saraksts nav 
noslēgts, un to var paplašināt arī 
turpmāk.
1. Zaļā pārkārtošanās

Ņemot vērā zaļā kursa mērķus, jo īpaši, 
lai sasniegtu Savienības atjauninātos 
2030. gada mērķrādītājus klimata jomā 
un klimatneitralitātes mērķi līdz 2050. 
gadam, Mehānisms atbalsta tikai tos 



AM\1213691LV.docx 109/122 PE657.422v01-00

LV

plānus, kuros ievērots princips "būtiski 
nekaitē".
Reģioniem, kas lielā mērā ir atkarīgi no 
ogļu, lignīta, degslānekļa vai kūdras 
ieguves un sadedzināšanas, Komisija var 
apstiprināt atveseļošanas un noturības 
plānus, kas paredz investīcijas darbībās, 
kuras saistītas ar dabasgāzi, ar 
nosacījumu, ka minētās darbības atbilst 
šādiem kumulatīviem nosacījumiem:
a) tās izmanto kā pārejas tehnoloģiju, kas 
aizstāj ogles, lignītu, kūdru vai 
degslānekli;
b) tās ietilpst ilgtspējīgas pieejamības 
robežās vai ir savietojamas ar tīrā 
ūdeņraža, biogāzes un biometāna 
izmantošanu;
c) tās veicina Savienības vides mērķu 
sasniegšanu attiecībā uz klimata 
pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos 
tām, paātrinot ogļu, lignīta, kūdras vai 
degslānekļa pilnīgu izņemšanu no aprites;
d) tās būtiski samazina siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un gaisa piesārņojumu un 
palielina energoefektivitāti;
e) tās palīdz novērst enerģētisko 
nabadzību;
f) tās nekavē atjaunojamo enerģijas avotu 
attīstību attiecīgajās teritorijās un ir 
saderīgas un sinerģijā ar atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanu nākotnē.
Piemēri ar pasākumiem, kuriem būs 
pozitīva ietekme uz oglekļneitralitātes 
mērķa sasniegšanu:
– tīras enerģijas veicināšana, jaudas 
palielināšana, viedas energosistēmas 
veicināšana;
– investīcijas reģionos, kas lielā mērā ir 
atkarīgi no ogļu, lignīta, degslānekļa vai 
kūdras ieguves un sadedzināšanas, lai 
nodrošinātu taisnīgu pārkārtošanos uz 
oglekļneitralitāti;
– energoefektivitātes veicināšana, veidojot 
ēku renovācijas projektus, kas vērsti uz 
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enerģijas taupīšanu un ēku integrēšanu 
savienotā energosistēmā;
– enerģētiskās nabadzības novēršana;

– lauku un pārrobežu teritoriju ilgtspējīga 
attīstība;
– atjaunojamās enerģijas ražošanas un 
uzglabāšanas projektu veicināšana;
– transporta veidu ar zemu emisijas 
līmeni veicināšana, jo īpaši attiecībā uz 
dzelzceļu, metro un riteņbraukšanu;
– oglekļa dioksīda piesaistītājsistēmu 
nostiprināšana;
– konsekventi tiesību akti, lai veicinātu 
jaunu tehnoloģiju ieviešanu;
– investīcijas ūdeņraža enerģētikā;

– enerģētikas infrastruktūras 
starpsavienojumi;
– Eiropas transporta koridori;

– iekārtu būve saules bateriju un 
elektrisko transportlīdzekļu ražošanai.
Piemēri ar pasākumiem, kas veicinās 
pārkārtošanos uz aprites ekonomiku:
– jaunu pakalpojumu modeļu un 
koplietošanas ekonomikas veicināšana;
– produktu remonts un pārstrāde;

– atkritumu apsaimniekošanas 
uzlabošana un aprites ekonomikas 
veicināšana;
– ķīmiskās pārstrādes palielināšana;

– materiālu efektivitātes veicināšana;

– oglekļa dioksīda piesaistīšana un 
izmantošana.
Piemēri ar pasākumiem, kuriem būs 
pozitīva ietekme uz bioloģisko 
daudzveidību:
– dabas aizsardzības teritoriju 
infrastruktūras attīstīšana, lai atbalstītu 
tās izmantošanu atpūtai un tūrismam;
– biotopu rehabilitācija un atjaunošana, 
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tostarp ūdens rehabilitācijas pasākumi;
– dabiski risinājumi dabas resursu 
izmantošanai un ūdens 
apsaimniekošanai;
– bioloģiskās daudzveidības aizsardzība 
un veicināšana un ilgtspējīgas 
lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
mežsaimniecības veicināšana;
– lauku un pārrobežu teritoriju ilgtspējīga 
attīstība.
II. Digitālā pārveide

Ņemot vērā Eiropas digitālās programmas 
mērķus, Mehānisms atbalsta plānus, kas 
virzīs uz digitālā vienotā tirgus izveides 
pabeigšanu.
Piemēri ar pasākumiem, kas saistīti ar 
savienojamību un datu infrastruktūru:
– 5G pārklājums, tostarp plaša 5G 
koridoru izveide gar transporta ceļiem;
– visuresoša piekļuve īpaši ātrai 
savienojamībai pilsētu un lauku 
teritorijās, kas izmaksu ziņā ir pieņemama 
visām mājsaimniecībām un uzņēmumiem;
– īpaši jaudīgi ātrgaitas elektronisko 
sakaru tīkli;
– visu sociālekonomisko virzītājspēku 
pieslēgšana gigabitu tīkliem.
Piemēri ar pasākumiem, kas saistīti ar 
digitālajām jaudām un galveno 
iespējošanas tehnoloģiju ieviešanu:
– datu telpas;

– superdatori;

– kiberdrošība;

– mākslīgais intelekts;

– kvantu datošanas infrastruktūras;

– pusvadītāji, mikroprocesori, progresīvas 
mākoņu tehnoloģijas, augstas veiktspējas 
datošana;
– lietu internets;
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– blokķēdes un izplatītās virsgrāmatu 
tehnoloģijas, jo īpaši e-pārvaldes 
risinājumos;
– robotika un robotizēto procesu 
automatizācija, jo īpaši digitālās pārvaldes 
attīstīšanai;
– fotonika un rūpnieciskā biotehnoloģija.

Piemēri ar pasākumiem, kas saistīti ar 
digitālās jomas investīcijām digitālajā 
izglītībā, pētniecībā un tehnoloģiju 
izstrādē:
– valsts finansēta IST pētniecība un 
tehnoloģiju izstrāde visās nozarēs;
– digitālo spēju attīstīšana noturīgām un 
efektīvām izglītības un apmācības 
sistēmām;
– digitālo prasmju uzlabošana digitālai 
pārveidei un uzticamas Eiropas digitālās 
izglītības ekosistēmas veidošana, aptverot 
saturu, rīkus, pakalpojumus un 
platformas.
Piemēri ar pasākumiem, kas saistīti ar 
valsts pārvaldes sistēmas un darba vietas 
modernizēšanu un kvalitātes uzlabošanu, 
izmantojot digitālos rīkus:
– valsts pārvaldes modernizēšana, 
izmantojot galvenos digitālos iespējotājus;
– iedzīvotāju un uzņēmumu mobilitāte, 
veicot pārrobežu apmaiņu;
– administratīvo procesu paātrināšana un 
digitālās mijiedarbības veicināšana starp 
pārvaldes iestādēm, iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem;
– piekļuve digitālajām darba un attālinātā 
darba iekārtām un risinājumiem.
Piemēri ar pasākumiem, kas saistīti ar 
uzņēmumu digitalizāciju:
– digitālo rīku un tehnoloģisko iekārtu 
izmantošana nozaru ekosistēmās, tostarp 
lauksaimniecībā vai tūrismā;
– MVU stratēģijas īstenošana ilgtspējīgai 
un digitālai Eiropai, jo īpaši attīstot 
klasteru tīklus un digitālās inovācijas 
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centrus;
– inkubatoru izveidošana, finansēšana un 
uzturēšana.
III. Ekonomiskā kohēzija, 
produktivitāte un konkurētspēja
Ņemot vērā MVU stratēģijas ilgtspējīgai 
un digitālai Eiropai un ES rūpniecības 
politikas stratēģijas mērķus, Mehānisms 
atbalsta plānus, kas nodrošinās 
ekonomikas atveseļošanos pēc 
pandēmijas, tādējādi veicinot Savienības 
stratēģisko autonomiju, uzturot un 
stiprinot nozaru ekosistēmas un to 
stratēģiskās vērtību ķēdes.
Piemēri ar pasākumiem, kas rada, uztur 
un pastiprina darbības ar stratēģisku 
nozīmi Savienībai:
– fiziski ilgtspējīga infrastruktūra, kas 
nodrošina labāku savienojamību visās 
Savienības valstu, reģionu vai vietējās 
teritorijās;
– infrastruktūras elementi, kas atzīti par 
kritiskiem veselības, enerģētikas, 
ūdensapgādes, pārtikas, lauksaimniecības 
pārtikas un vides jomās;
– Eiropas nozaru vērtību ķēžu iekšēja 
konsolidācija, veicot reindustrializāciju, 
internacionalizāciju, pielāgošanos 
digitālajai pārveidei un diversifikāciju.
Piemēri ar pasākumiem, kas uzlabo 
produktivitāti:
– investīcijas pētniecībā un inovācijās, 
kur investēšana ir stratēģiski svarīga 
Savienības ekonomikai;
– ilgtspējīga un novatoriska 
reindustrializācija ekosistēmās ar lielu 
nozīmi valstu un/vai Savienības 
ekonomikā;
– atbalsts tūrisma un viesmīlības 
nozarēm, tostarp lauku tūrismam un 
agrotūrismam, paredzot pasākumus 
viesnīcām, restorāniem, ceļojumu 
operatoriem, ceļojumu aģentūrām, 
tālsatiksmes dzelzceļiem, kruīzu 
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operatoriem un aviosabiedrībām, lai 
kompensētu zaudējumus pēc pandēmijas;
– stratēģiski projekti audiovizuālajā un 
mediju satura un tehnoloģiju jomā, kas 
uzlabo ilgtermiņa spēju ražot un izplatīt 
saturu kultūras, radošajā, audiovizuālajā 
un mediju nozarē;
– inovāciju programmas un nozares 
modernizācija sporta uzņēmumos, tautas 
sporta klubu un apvienību finansēšana.
Piemēri ar pasākumiem, kas veicina 
konkurētspēju:
– piekļuve finansējumam, kas paredzēts 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, 
jaunuzņēmumiem, paplašinātiem 
uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, 
kurus skārusi pandēmija, jo īpaši 
vietējiem uzņēmumiem lauksaimniecības 
un ekotūrisma jomā;
– valstu uzņēmējdarbības attīstības 
programmu izveide saskaņā ar Eiropas 
principiem;
– darbības, lai mazinātu krīzes ietekmi uz 
vienotās valūtas ieviešanas procesu ārpus 
eurozonas esošajās dalībvalstīs.
IV. Sociālā kohēzija

Ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principus, Mehānisms atbalsta plānus, 
kas novērsīs pandēmijas sociālās sekas un 
veicinās iekļaujošāku un taisnīgāku 
Savienību. Īpaši tiek atbalstītas reformas 
un investīcijas ar sociālo ietekmi.
Piemēri ar pasākumiem, kas veido 
noturīgu darba tirgu:
– augstas kvalitātes darbvietu radīšana, 
kas veicina darba un privātās dzīves 
līdzsvaru un uzlabo aprūpes pienākumu 
sadalījumu;
– sieviešu iesaistes darba tirgū 
palielināšana, tostarp nodrošinot 
vienlīdzīgas iespējas un karjeras 
izaugsmi;
– piemērota ģimenes atvaļinājuma un 
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elastīgas darba kārtības nodrošināšana;
– no dzimuma atkarīgu darba samaksas 
atšķirību novēršana;
– pasākumi nekvalificēto un ilgstošo 
bezdarbnieku integrēšanai darba tirgū.
Piemēri ar pasākumiem, kas novērš 
nevienlīdzību un veicina sociālo 
integrāciju:
– reformas, kas veicina vienlīdzīgu 
piekļuvi izglītībai, apmācībai, kultūrai, 
nodarbinātībai, veselības un sociālajiem 
pakalpojumiem;
– neaizsargāto iedzīvotāju grupu, jo īpaši 
cilvēku ar invaliditāti un romu 
minoritātes, integrācija sabiedrībā;
– reformas, lai attīstītu, modernizētu un 
uzlabotu sociālā nodrošinājuma un 
sociālās labklājības sistēmas;
– reformas un investīcijas, kas novērš 
bezpajumtniecību un nodrošina 
mūsdienīgus, ilgtspējīgus un izmaksu ziņā 
pieņemamus sociālo mājokļu risinājumus.
Piemēri ar pasākumiem, kas attīsta 
sociālā tirgus ekosistēmu:
– investīcijas publiskajā, komerciālajā un 
filantropiskajā kapitālā;
– sociālās infrastruktūras, sociālā dialoga 
un sociālās aizsardzības attīstība;
– jaunu sociālās ekonomikas 
uzņēmējdarbības modeļu popularizēšana, 
tostarp investīcijas ar sociālu ietekmi un 
ārpakalpojumi ar sociāliem rezultātiem.
V. Institucionālā noturība

Mehānisms atbalsta plānus, kas 
pastiprina dalībvalstu un to attiecīgo 
reģionālo un vietējo iestāžu noturību un 
administratīvās un institucionālās spējas 
reaģēt uz krīzēm saistībā ar problēmām, 
ar kurām saskaras iestādes, pārvaldība, 
valsts pārvalde, kā arī ekonomikas un 
sociālais sektors.
Piemēri ar pasākumiem, kas uzlabo 
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iestāžu spējas reaģēt uz krīzēm:
– uzņēmējdarbības un pakalpojumu 
nepārtrauktības risinājumu attīstīšana 
būtiskās valsts un privātajās iestādēs un 
sektoros;
– sabiedrības veselības un veselības 
aprūpes sistēmu reformas;
– investīcijas sabiedrības veselības 
infrastruktūrā;
– veselības aprūpes sistēmu uzlabotas 
spējas uzturēt drošus un ilgtspējīgus 
darba apstākļus veselības aprūpes 
darbiniekiem pat sarežģītos apstākļos;
– darba apstākļu uzlabošana aprūpes 
nozarē, piemēram, bērnu aprūpē un 
vecāka gadagājuma cilvēku aprūpē;
– kvalitatīvu un izmaksu ziņā pieņemamu 
aprūpes un mājas aprūpes pakalpojumu 
attīstība;
– reformas un investīcijas drošāku, 
kvalitatīvāku un pieejamāku pansionātu 
un aprūpes centru, medicīnas aprīkojuma 
un pakalpojumu nodrošināšanai;
– uzlabotas publisko iestāžu spējas 
garantēt mobilo un pārrobežu darba 
ņēmēju tiesības.
Piemēri ar pasākumiem administratīvā 
sloga mazināšanai:
– finanšu sistēmu stabilitāte;

– reformas un investīcijas neatkarīgai 
tiesu sistēmai, kas labāk nodrošināta ar 
digitāliem risinājumiem;
– nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas direktīvas transponēšana, 
ieviešana un uzraudzība.
VI. Jaunā paaudze

Ņemot vērā Prasmju programmas 
Eiropai, Garantijas jauniešiem un 
Garantijas bērniem mērķus, Mehānisms 
atbalsta projektus, kas risina 
demogrāfiskās problēmas un neļauj 
mūsdienu jauniešiem kļūt par 
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"norobežotu paaudzi". Šajā jomā 
Mehānisms finansē plānus, kas novērš 
ilgstoša kaitējuma risku pēc pandēmijas 
attiecībā uz jauniešu izredzēm darba tirgū 
un viņu vispārējo labklājību.
Piemēri ar pasākumiem, kas veicina 
izglītību un prasmju apguvi:
– prasmju apguves, kvalifikācijas 
paaugstināšanas un pārkvalificēšanas 
stratēģiju un darbību izveide valstu un 
reģionu līmenī;
– reformas profesionālajā izglītībā un 
apmācībā;
– mūžizglītības programmas;

– uzņēmējdarbības un transversālo 
prasmju apguves programmas;
– labāka karjeras izaugsme un uzlaboti 
darba apstākļi visiem darba ņēmējiem;
– fiziskās un digitālās infrastruktūras 
attīstība izglītības jomā;
– digitālo prasmju apguves programmas.

Bērniem un jauniešiem paredzētu 
pasākumu piemēri:
– projekti darba tirgus attīstības 
prognozēšanai;
– vienlīdzīgas iespējas bērniem un 
jauniešiem un viņu piekļuve izglītībai, 
veselības aprūpei, uzturam, darbam un 
mājokļiem;
– nabadzības mazināšana.

Piemēri ar pasākumiem paaudžu plaisas 
pārvarēšanai:
– investīcijas "sudraba" ekonomikā;

– pensiju reformas, pievēršoties darba 
ņēmēju un pašnodarbināto pensiju 
sistēmu ilgtspējībai;
– vienlīdzīgas iespējas sievietēm un 
vīriešiem iegūt tiesības uz pensiju.

Or. en
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Grozījums Nr. 1715
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
IIIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIIa PIELIKUMS

Pozitīvais saraksts ar reformu un 
investīciju pasākumiem, kas cita starpā 
pieder pie Eiropas prioritārajām politikas 
jomām
Reformu un investīciju pasākumi Eiropas 
prioritārajās politikas jomās var ietvert, 
bet neaprobežojas ar šādiem pasākumiem:
1. reformas un publiskās investīcijas, 
kas atbalsta zaļo pārkārtošanos un 
stiprina vides noturību, tostarp:
– investīcijas transporta infrastruktūrā, 
kas atbalsta transporta veidus ar zemu 
emisiju vai bezemisiju līmeni, tostarp 
jūras savienojumus ar attālākajiem salu 
reģioniem;
– investīcijas bezemisiju enerģijas 
ražošanā, enerģijas uzglabāšanā un 
sadales infrastruktūrā; investīcijas un 
stimuli tehnoloģiju izstrādei, lai aizstātu 
fosilās izejvielas oglekļietilpīgās nozarēs, 
piemēram, lauksaimniecībā, ķīmiskajā 
rūpniecībā vai kuģniecībā; reformas un 
investīcijas, kas uzlabo atkritumu 
apsaimniekošanu un veicina aprites 
ekonomiku;
– bioloģiskās daudzveidības aizsardzība 
un veicināšana, kā arī ilgtspējīgas 
lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
mežsaimniecības veicināšana; augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņojuma novēršana un 
attīrīšana, panākot gruntsūdeņu un 
virszemes ūdeņu, kā arī augsnes, labu 
ķīmisko un ekoloģisko stāvokli; un
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– uzlabota aizsardzība pret plūdu, 
sausuma un citu dabas katastrofu radīto 
kaitējumu;
2. reformas un investīcijas, kas 
veicina ekonomikas, sabiedrības un valsts 
pārvaldes digitālo pārveidi:
– e-pārvaldes risinājumu uzlabošana un, 
ja iespējams, visu administratīvo procesu 
digitalizēšana;
– investīcijas valsts pārvaldes darbinieku 
spējā strādāt attālināti un piekļūt 
nepieciešamajiem dokumentiem, lai 
ārkārtas situācijās nodrošinātu valsts 
pārvaldes darbību;
– tiesu sistēmas digitalizācija, tostarp 
spēja rīkot tiesas sēdes un sesijas 
tiešsaistē;
– reformas un investīcijas, kas modernizē 
datu uzglabāšanas un datu apmaiņas 
spējas sabiedriskajos dienestos un 
administrācijās, aģentūrās, valsts 
uzņēmumos un citos iesaistītajos 
dalībniekos, lai nodrošinātu datu drošību 
un aizsardzību, atvērtu un saderīgu 
infrastruktūru, efektīvu enerģijas 
izmantošanu un pārredzamību attiecībā 
uz datu pieejamību;
– atbalsts digitāli orientētai izglītībai un 
apmācībai, tostarp pieaugušo izglītībai, lai 
uzlabotu informētību un izpratni par 
digitālajām tehnoloģijām;
– reformas un valsts investīcijas 
juridiskajā un administratīvajā atbalstā, 
orientējot ES un valstu regulējuma 
režīmu uz MVU, pētniekiem un bezpeļņas 
organizācijām;
3. reformas un valsts investīcijas, kas 
palielina ekonomisko, sociālo un 
institucionālo noturību un gatavību 
krīzēm, tostarp:
a) ekonomikas un uzņēmējdarbības 
noturība:
– uzņēmējdarbības un pakalpojumu 
nepārtrauktības risinājumi valsts un 
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privātām iestādēm, kas ir būtiski 
politiskajām, ekonomikas, sociālajām, 
administratīvajām, sabiedrības drošības, 
drošības, veselības, aprūpes, transporta, 
iepirkumu un izglītības funkcijām 
sabiedrībā;
– reformas un regulatīvās sistēmas, kas 
motivē uzņēmumus un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjus modernizēt krīzes 
nepārtrauktības sistēmas un ieguldīt 
darbvietas drošības krīzes protokolos, lai 
samazinātu darbības pārtraukumus;
– stimuli rūpniecisko procesu 
pielāgošanai un piegādes ķēžu 
diversifikācijai, tostarp investīcijas 
elastīgās transporta sistēmās, satiksmes 
monitoringā un ārkārtas procedūrās 
piegādes ķēžu problemātiskajos posmos;
– krīzes nepārtrauktības sistēmas un 
protokoli valsts un privātajiem transporta 
pakalpojumu sniedzējiem;
– valstu un pārvalstisko finanšu sistēmu 
spēja nodrošināt likviditāti un 
nepārtraukti drošas maksājumu iespējas;
b) sociālā noturība:

– reformas un investīcijas, lai stiprinātu 
valsts, reģionālo un vietējo valdību spēju 
atbalstīt skartos iedzīvotājus pēkšņas un 
smagas ietekmes gadījumā uz viņu iztikas 
līdzekļiem, ietverot programmas un 
administratīvos resursus, kas atvieglo 
atbalsta, arī finanšu un cita veida 
atbalsta, ātru sniegšanu skartajiem 
iedzīvotājiem, kuru finanšu stāvoklis, 
drošība un fiziskā vai garīgā veselība ir 
tikusi smagi ietekmēta, ietverot 
pasākumus, kas nodrošina dzimumu 
līdztiesību, atbilstīgus uzturlīdzekļus 
bērniem un aizsardzību personām, kuras 
ir neaizsargātā situācijā, piemēram, 
personām ar invaliditāti, ieslodzītajiem, 
minoritātēm, bēgļiem un patvēruma 
meklētājiem;
– pasākumi, kas uzlabo sociālās 
labklājības sistēmu un citu ienākumu 
atbalsta sistēmu spēju sekmēt sociālo 
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iekļaušanu un aizsargāt personu noturību 
pat spriedzes vai sociālekonomisko 
satricinājumu apstākļos;
– administratīvie resursi un spējas, tostarp 
digitālie instrumenti, lai efektīvi 
koordinētu finansiālās palīdzības vai 
likviditātes nodrošināšanu skartajiem 
iedzīvotājiem, vienlaikus maksimāli 
samazinot krāpšanu un citu ļaunprātīgu 
izmantošanu;
– veselības aprūpes sistēmu spēja uzturēt 
drošus un ilgtspējīgus darba apstākļus 
veselības aprūpes darbiniekiem pat 
sarežģītos apstākļos un darba apstākļu 
uzlabošana aprūpes nozarē, piemēram, 
bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku 
aprūpes nozarē;
– valsts veselības aprūpes iestāžu spēja 
efektīvi piekļūt un uzraudzīt visu teritoriju 
un iedzīvotājus un identificēt, izmeklēt un 
pārvaldīt pēkšņus sabiedrības veselības 
riskus, lai apturētu to izplatīšanos, un 
sniegt aprūpi visiem konkrētas dalībvalsts 
iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu 
ienākumiem vai uzturēšanās statusa;
c) institucionālā un administratīvā 
noturība un gatavība krīzēm:
– reformas un investīcijas agrīnā 
atklāšanā un koordinētā reaģēšanā uz 
liela mēroga sabiedrības veselības 
riskiem, piemēram, pandēmijām un 
epidēmijām, dabas katastrofām, karstuma 
viļņiem, sausumu, meža ugunsgrēkiem, 
ķīmiskām un rūpnieciskām avārijām vai 
kodolavārijām;
– reformas un investīcijas tās 
infrastruktūras kvalitātē un aptvērumā, 
kas paredzēta reaģēšanai uz sabiedrības 
veselības riskiem, ietverot sistēmas, lai 
koordinētu darbinieku, pacientu, 
medicīnas aprīkojuma un 
aizsargaprīkojuma transportu un piegādi, 
kā arī sakaru infrastruktūras kvalitātē un 
aptvērumā;
– reformas un investīcijas svarīgu zāļu un 
medicīniskā aprīkojuma piegādes drošībā, 
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pat ja pieprasījums ir ārkārtīgi liels;
– reformas un investīcijas valstu veselības 
aprūpes sistēmu spējā koordinēt savu 
darbību ar citām valstu, Eiropas un 
starptautiskajām aģentūrām;
– reformas un investīcijas kritiskās 
infrastruktūras, piemēram, ūdensapgādes, 
energoapgādes un kanalizācijas sistēmu, 
gatavībā krīzēm un sanitāro standartu 
ievērošanā;
– reformas un investīcijas valstu un 
reģionālo civilās aizsardzības aģentūru, 
tostarp ugunsdzēsības dienestu un 
tehniskā atbalsta dienestu, gatavībā 
krīzēm un darbības koordinēšanā;
– valsts pārvaldes iestāžu spēju 
uzlabošana apzināt, sazināties un 
mobilizēt būtiski svarīgo personālu, lai 
uzturētu būtisku valsts infrastruktūru, 
drošības, pārvaldes un demokrātisko 
institūciju darbību.

Or. en


