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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publiskā sektora 
aizdevumu mehānismu Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0453),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 175. panta 
trešo daļu un 322. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C9-0153/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu,

– ņemot vērā Revīzijas palātas ... atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas kopīgās 
apspriedes saskaņā ar Reglamenta 58. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas 
atzinumus,

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-
0000/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. aicina Komisiju priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu3, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 
2050. gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, tostarp 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu, lai nevienu 
neatstātu novārtā. Klimata pārmaiņu un 
vides degradācijas kaitīgajai ietekmei 
visvairāk pakļauti ir visneaizsargātākie 
reģioni un cilvēki. Taču, lai pārvaldītu 
pārkārtošanos, ir vajadzīgas ievērojamas 
strukturālās izmaiņas.

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu3, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu Eiropas izaugsmes politiku un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi īstenot ES 
2030. gada mērķus klimata un 
enerģētikas jomā un līdz 2050. gadam 
Eiropas Savienībā efektīvi un taisnīgi 
panākt klimatneitralitāti Eiropas zaļais 
kurss ierosināja Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismu, tostarp Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu, lai nevienu neatstātu 
novārtā. Klimata pārmaiņu un vides 
degradācijas kaitīgajai ietekmei visvairāk 
pakļauti ir visneaizsargātākie reģioni un 
cilvēki. Taču, lai pārvaldītu pārkārtošanos, 
ir vajadzīgas ievērojamas strukturālās 
izmaiņas.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

vajadzētu būt saskanīgiem ar abos pārējos 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāros 
atbalstītajiem pasākumiem un būtu 
jāpapildina tie.  Atbalstu PSAM ietvaros 
var saņemt klimatiskās pārkārtošanās 
īpaši skartas nozares un reģioni, uz 
kuriem konkrēti neattiecas pirmais pīlārs.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Lai uzlabotu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas dažādošanu, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz ES 
2030. gada mērķiem klimata un 
enerģētikas jomā un klimatneitrālu 
ekonomiku Eiropas Savienībā līdz 
2050. gadam, kā izklāstīts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos. 
Atbalstītās investīcijas var aptvert tīru 
tehnoloģiju un infrastruktūru, tostarp 
atjaunojamo energoresursu enerģiju un 
transporta dekarbonizāciju, centralizētās 
siltumapgādes tīklus, zaļu un ilgtspējīgu 
mobilitāti, investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās, tostarp universitātēs 
un publiskās pētniecības institūcijās, 
progresīvu un laišanai tirgū gatavu 
tehnoloģiju nodošanas veicināšanu, 
investīcijas digitalizācijā, digitālajā 
inovācijā un digitālajā savienojamībā, 
tostarp digitālajā un precīzajā 
lauksaimniecībā, viedu atkritumu 
apsaimniekošanu, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumus, ietverot 
ēku atjaunošanu un pārbūvi, investīcijas, 
kas atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju — ja vien šīs darbības 
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struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu noteikt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

neietilpst atbildības par videi nodarīto 
kaitējumu piemērošanas jomā saskaņā ar 
LESD 191. pantā minēto principu “maksā 
piesārņotājs” —, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, ieskaitot sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kas 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos 
būtu jāņem vērā projekta lietderīgums 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta 
dzīvotspējai. Ar šo regulu izveidotajam ES 
atbalstam tādējādi vajadzētu būt 
pieejamam tikai dalībvalstīm, kurām ir 
vismaz viens pieņemts taisnīgas 

(14) Ja pieprasījums pārsniedz 
finansēšanas līdzekļus, kas pieejami 
valstu piešķīrumu ietvaros, darba 
programmā un uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus būtu jānosaka konkrēti 
atbilstības nosacījumi un piešķiršanas 
kritēriji. Šādos atbilstības nosacījumos un 
prioritātes noteikšanas kritērijos būtu 
jāņem vērā attiecīgie kritēriji, kas noteikti 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes ... 
Regulu (ES) .../... [Regula par regulējuma 
izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai], konkrētā projekta spēja 
īstenot taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos izklāstītos mērķus un 
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pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

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

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai papildinātu un grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz dažu īstenošanas 
uzdevumu turpmāku deleģēšanu 
izpildaģentūrām, kā arī pilnvaras grozīt šīs 
regulas II pielikumā ietvertos elementus 
attiecībā uz galvenajiem darbības 
rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, varētu rīkot 
atbilstīgas apspriešanās, arī ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 

(20) Lai papildinātu un grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz katrai dalībvalstij 
pieejamo līdzekļu nacionālās daļas 
noteikšanu, darba programmu izstrādi 
saskaņā ar Finanšu regulas 110. pantu, 
atbilstības nosacījumu un to atlases 
procedūru detalizētu aprakstīšanu, kuras 
paredzētas finanšu partneru atlasei, kuri 
nav EIB, kā arī pilnvaras grozīt šīs regulas 
II pielikumā ietvertos elementus attiecībā 
uz galvenajiem darbības rādītājiem. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, varētu rīkot atbilstīgas 
apspriešanās, arī ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā 
ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
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sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana. 

vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana. 

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā paredzēts publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”), ar kuru 
atbalsta publiskā sektora struktūras, 
apvienojot dotācijas no ES budžeta ar 
finanšu partneru piešķirtiem 
aizdevumiem, un ir noteikti PSAM mērķi. 
Tajā ir paredzēti noteikumi attiecībā uz 
PSAM ietvaros sniegtā ES atbalsta 
dotācijas elementu, jo īpaši aptverot tā 
budžetu laikposmam no 2021. gada līdz 
2027. gadam, ES atbalsta veidus un 
atbilstības noteikumus.

Šajā regulā paredzēts publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”), ar kuru 
atbalsta publiskā sektora struktūras, 
apvienojot dotācijas no ES budžeta ar 
aizdevumiem, ko finanšu partneri piešķir 
saskaņā ar saviem noteikumiem, 
aizdošanas politiku un procedūrām, un ir 
noteikti PSAM mērķi. Tajā ir paredzēti 
noteikumi attiecībā uz PSAM ietvaros 
sniegtā ES atbalsta dotācijas elementu, jo 
īpaši aptverot tā budžetu laikposmam no 
2021. gada līdz 2027. gadam, ES atbalsta 
veidus un atbilstības noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, kuras 
saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz ES 
2030. gada mērķiem klimata un 
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2050. gadam. enerģētikas jomā un klimatneitrālu 
ekonomiku Eiropas Savienībā līdz 
2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) “taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns” ir plāns, kas izveidots 
saskaņā ar Regulas [TPF regula] 7. pantu, 
ko sagatavojusi dalībvalsts kopā ar 
attiecīgo teritoriju kompetentajām vietējās 
un reģionālās pārvaldes iestādēm un ko 
apstiprinājusi Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) “paplidināmība” ir atbalsts 
projektiem, kuri nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, kuri netiktu finansēti 
bez dotācijas atbalsta elementa no ES 
budžeta un kuri veicina 3. pantā noteikto 
vispārējo mērķu sasniegšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās problēmas, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, lai palīdzētu tām ES 
teritorijām, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, ko 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu, un veicināt 
ES politikas mērķu īstenošanu, jo īpaši 
ES 2030. gada mērķu klimata un 
enerģētikas jomā un pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku Eiropas 
Savienībā līdz 2050. gadam īstenošanu, 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem un 
reaģējot uz nepieciešamību stiprināt 
konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija saskaņā ar 17. pantu 
pieņem deleģēto aktu, kurā pēc Regulas 
[TPF regula] I pielikumā minētās 
metodoloģijas piemērošanas ir noteiktas 
attiecīgās daļas katrai dalībvalstij kā 
procenti no kopējiem pieejamajiem 
resursiem.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz ES 2030. gada mērķiem 
klimata un enerģētikas jomā un 
klimatneitrālu ekonomiku Eiropas 
Savienībā līdz 2050. gadam, un veicina 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
minēto teritoriju mērķu īstenošanu un 
vajadzību apmierināšanu, pat ja tie 
neatrodas šādās teritorijās;

Or. en
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Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 1.b daļas, attiecībā uz 
projektiem, kas saņem ES atbalstu PSAM 
ietvaros, ir iespējams saņemt arī 
konsultatīvo un tehnisko palīdzību to 
sagatavošanā, izstrādē un īstenošanā no 
citām ES programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM neizmanto tādu darbību 
atbalstīšanai, kuras ir izslēgtas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. .../... [TPF regula] 
[5]. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija atbilstoši 17. pantam pieņem 
deleģētos aktus, lai noteiktu darba 
programmas saskaņā ar Finanšu regulas 
110. pantu. Darba programmās precizē 
kritērijus un nosacījumus projektu atlasei 
un — gadījumā, ja pieprasījums 
pārsniedz finansēšanas līdzekļus, — 
projektu prioritātes noteikšanai, ņemot 
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vērā attiecīgos kritērijus, kas noteikti ar 
Regulu (ES) Nr. .../... [Regula par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai], projekta spēju sasniegt 
mērķus un apmierināt attīstības 
vajadzības, kas aprakstīti taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, 
ieguldījumu klimatiskās pārkārtošanās 
procesā, vispārējo mērķi veicināt 
reģionālo un teritoriālo konverģenci un 
dotācijas ieguldījumu projektu 
dzīvotspējas nodrošināšanā.
Darba programmās nosaka resursu, ietverot 
jebkādu papildu resursu, nacionālās daļas 
katrai dalībvalstij saskaņā ar šīs regulas 
4. panta 1. punktu un 6. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija saskaņā ar šīs regulas 17. pantu 
pieņem deleģētos aktus, lai sīki izklāstītu 
atbilstības nosacījumus un atlases 
procedūras attiecībā uz finanšu 
partneriem, kuri nav EIB.
Finanšu partneriem, kuri nav EIB, 
piemērojamie atbilstības nosacījumi 
atspoguļo PSAM mērķus.
Atlasot finanšu partnerus, Komisija jo 
īpaši ņem vērā to spēju:
(a) maksimāli palielināt ES galvojuma 
ietekmi ar pašu resursu palīdzību;
(b) nodrošināt pienācīgu PSAM 
ģeogrāfisko diversifikāciju un darīt 
iespējamu mazāku projektu finansēšanu;
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(c) pilnībā īstenot Finanšu regulas 
155. panta 2. punktā un 155. panta 
3. punktā noteiktās prasības attiecībā uz 
nodokļu apiešanu, krāpšanu nodokļu 
jomā, izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju, terorisma finansēšanu un 
jurisdikcijām, kas nesadarbojas;
(d) nodrošināt pārredzamību un 
publisku piekļuvi informācijai par katru 
projektu;
(e) nodrošināt aizdošanas politikas 
atbilstību ES 2030. gada mērķiem klimata 
un enerģētikas jomā un mērķim panākt 
klimatneitrālu ekonomiku Eiropas 
Savienībā līdz 2050. gadam;
(f) integrēt vides, klimata, sociālo un 
pārvaldības faktoru analīzi projektu atlasē 
un vērtēšanā.
Komisija publicē atlases rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



PR\1210689LV.docx 17/23 PE655.767v01-00

LV

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija saskaņā ar Finanšu 
regulas 250. pantu reizi gadā sniedz 
ziņojumu par PSAM īstenošanu. 
Ziņojumā iekļauj informāciju par PSAM 
izmantošanas rezultātiem un ietekmi 
saistībā ar PSAM mērķiem un snieguma 
rādītājiem, jo īpaši tā ieguldījumu 
pārkārtošanās vajadzību apmierināšanā 
un ES vides jomas mērķu īstenošanā. Šajā 
nolūkā finanšu partneri un saņēmēji reizi 
gadā iesniedz visu nepieciešamo 
informāciju un datus.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējumā analizē arī to, kā PSAM 
ietvaros sniegtais ES atbalsts ir palīdzējis 
sasniegt ES ilgtspējas politikas mērķus, jo 
īpaši ES 2030. gada mērķus klimata un 
enerģētikas jomā un mērķi pārkārtoties uz 
klimatneitrālu ekonomiku Eiropas 
Savienībā līdz 2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Finanšu regulas 1. Saskaņā ar LESD 287. pantu 
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127. pantu vispārēja ticamības 
apliecinājuma pamatā ir personu vai 
subjektu, arī tādu, kas nav Eiropas 
Savienības iestāžu vai struktūru 
pilnvarotās personas vai subjekti, veiktas 
revīzijas par PSAM ietvaros sniegtā ES 
atbalsta izmantošanu.

Revīzijas palāta veic revīziju par PSAM 
ietvaros sniegtā ES atbalsta izmantošanu. 
Revīzijas palāta [..] gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā izdod īpašo ziņojumu par 
PSAM īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Finanšu partneri — saskaņā ar 
piemērojamiem līguma noteikumiem — 
un saņēmēji Komisijai un Revīzijas palātai 
sniedz visus pieejamos dokumentus vai 
informāciju, kas abām minētajām iestādēm 
ir nepieciešami savu pienākumu veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 
4. punktā un 13., 13.a un 14. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
līdz 2028. gada 31. decembrim.

Or. en
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 14. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu.  Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 
4. punktā un 13., 13.a un 14. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Finanšu partneri atklāj visu 
attiecīgo informāciju par katru finansēto 
projektu un dara šo informāciju publiski 
pieejamu savā tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saņēmēji un finanšu partneri 
nodrošina PSAM ietvaros sniegtā ES 
atbalsta pamanāmību, jo īpaši projektu un 
to rezultātu veicināšanas pasākumos, 

1. Saņēmēji un finanšu partneri, ciktāl 
iespējams un saskaņā ar saviem 
noteikumiem, politikām un procedūrām 
nodrošina PSAM ietvaros sniegtā ES 
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sniedzot īpaši sagatavotu informāciju 
dažādām auditorijām, ietverot plašsaziņas 
līdzekļus un sabiedrību.

atbalsta pamanāmību, jo īpaši projektu un 
to rezultātu veicināšanas pasākumos, 
sniedzot īpaši sagatavotu informāciju 
dažādām auditorijām, ietverot plašsaziņas 
līdzekļus un sabiedrību.

Or. en

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija par PSAM ietvaros 
atlasītajiem projektiem sagatavotos 
atzinumus iesniedz Eiropas Parlamentam 
saskaņā ar Pamatnolīguma par Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas 
attiecībām II pielikumu.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Pašreizējā priekšlikuma objekts — publiskā sektora aizdevumu mehānisms (PSAM) — ir 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma trešais pīlārs. Ar tā palīdzību tiks atbalstītas publiskās 
investīcijas, izmantojot preferenciālus aizdošanas nosacījumus, ko piemēros klimatiskās 
pārkārtošanās vissmagāk skartajām teritorijām, kuras norādītas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos.

PSAM sastāvēs no dotācijas un aizdevuma komponenta. Dotācija, ko finansēs no ES budžeta, 
proti, no piešķirtajiem ieņēmumiem un budžeta līdzekļiem, mazinās tās saņēmēju finansiālo 
slogu, kuru rada finanšu partnera izsniegtā aizdevuma atmaksa. Dotācijas komponenta — 
1,525 miljardu EUR — izmantošanā kā finanšu partneri plānots iesaistīt Eiropas Investīciju 
banku (EIB), kas aizdos 10 miljardus EUR, tomēr ir paredzēta iespēja sadarboties arī ar citiem 
finanšu partneriem, lai laika gaitā izpētītu citus sadarbības veidus, jo īpaši gadījumā, ja 
nākotnē palielināsies ES līdzekļi vai ja radīsies specifiskas izmantošanas grūtības.

Izmantojot ES atbalsta ieguldījumu 1,525 miljarda EUR apmērā dotācijas komponentam un 
EIB aizdevumu 10 miljardu EUR apmērā no saviem resursiem, publiskā sektora aizdevumu 
mehānisma mērķis ir laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam mobilizēt publiskās 
investīcijas 25–30 miljardu EUR apmērā.

Ar PSAM palīdzību tiks atbalstītas publiskas struktūras, un tas aptvers plašu klāstu investīciju 
ar nosacījumu, ka šīs investīcijas veicina to attīstības vajadzību apmierināšanu, kuras rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku izraisītās grūtības, kā aprakstīts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos.

Līdzreferenti šo priekšlikumu kopumā vērtē atzinīgi. Šajā posmā, izdarot grozījumu, viņi 
galveno uzmanību veltīja:

 pastiprinātas uzmanības pievēršanai nozarēm un teritorijām, kuras īpaši skar 
pārkārtošanās uz ES 2030. gada mērķiem klimata un enerģētikas jomā un uz ES 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. gadam, bet uz kurām konkrēti neattiecas pirmais 
pīlārs;

 to atbalstāmo investīciju paplašināšanai, kuras veic tīras tehnoloģijas un 
infrastruktūras, tostarp atjaunojamo energoresuru enerģijas un transporta 
dekarbonizācijas un zaļas un ilgtspējīgas mobilitātes, jomā, pētniecības un inovācijas 
darbībās, progresīvu un tirgum gatavu tehnoloģiju nodošanā un digitalizācijā;

 to nozaru izslēgšanai no PSAM darbības jomas, kuras ir izslēgtas saskaņā ar TPF 
regulu;

 papildināmības un līdz ar to paredzētā sviras efekta skaidrošanai, vienlaikus paredzot 
atkāpi attiecībā uz konsultatīvās un tehniskās palīdzības sniegšanu atbalsttiesīgu 
projektu sagatavošanā, izstrādē un īstenošanā, lai tie varētu saņemt finansējumu no 
citām ES programmām;

 augšupējas pieejas pastiprināšanai, uzsverot attiecīgo teritoriju kompetento vietējās un 
reģionālās pārvaldes iestāžu līdzdalību taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna 
sagatavošanā;

 projektu atlases un to prioritātes noteikšanas kritēriju sīkai izstrādei gadījumos, kad 
pieprasījums pārsniedz finansēšanas līdzekļus, kuri pieejami valstu piešķīrumu 
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ietvaros, vienlaikus atzīstot šī priekšlikuma augšupējo un uz pieprasījumu balstīto 
raksturu, kas ietver ieguldījumu klimatiskās pārkārtošanās procesā, attiecīgos 
kritērijus, kuri noteikti ar [Regulu par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai], projekta spēju sasniegt mērķus un apmierināt attīstības vajadzības, kas 
aprakstīti taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos, vispārējo mērķi veicināt 
reģionālo un teritoriālo konverģenci un dotācijas ieguldījumu projektu dzīvotspējas 
nodrošināšanā; 

 finanšu partneru, kas nav EIB, atlases kritēriju skaidrai noteikšanai tā, lai tie 
atspoguļotu PSAM mērķus;

 pārredzamības un pietiekamas uzraudzības un koriģēšanas iespējas nodrošināšanai 
Parlamentam PSAM īstenošanas laikā un pēc tās, nosakot mērķus, precizējot 
kritērijus, paredzot ziņošanas un informācijas atklāšanas prasības, novērtēšanu un 
revīziju, kā arī nostiprinot Parlamenta lomu ar deleģēto aktu palīdzību.

Abi līdzreferenti uzskata šo ziņojuma projektu par sākumpunktu stabilas Parlamenta nostājas 
un pilnvarojuma izstrādei, lai veiksmīgi risinātu sarunas ar Padomi par galīgo pamataktu. Viņi 
iesniedz šo ziņojuma projektu kā kompromisu, lai vienlaikus nodrošinātu elastību PSAM 
īstenošanā un pārskatatbildības standartu ievērošanā, paredzot papildu norādījumus, lai 
sekmīgi ieviestu projektu augšupēju iesniegšanu Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma trešā 
pīlāra ietvaros.


