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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, ar ko izveido Atveseļošanas 
un noturības mehānismu
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0408),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175. panta 
trešo daļu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0150/2020),

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

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas, Transporta un tūrisma 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 nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Covid-19 pandēmijas (4) Covid-19 uzliesmojums 2020. gada 
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uzliesmojums 2020. gada sākumā mainīja 
nākamo gadu ekonomikas perspektīvas gan 
Savienībā, gan visā pasaulē, un tas prasa 
nekavējošu un koordinētu Savienības 
pretsparu, jo tikai tā būs iespējams pārvarēt 
milzīgās ekonomiskās un sociālās sekas 
visās dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl 
vairāk pastiprinājusi ar demogrāfisko 
situāciju saistītās problēmas. Gan 
pašreizējā Covid-19 pandēmija, gan 
agrākās ekonomikas un finanšu krīzes ir 
parādījušas, ka stabilas un noturīgas 
ekonomikas un finanšu sistēmas, kuru 
pamatā ir spēcīga ekonomiskā un sociālā 
struktūra, palīdz dalībvalstīm efektīvāk 
reaģēt uz satricinājumiem un ātrāk atgūties 
no tiem. Tas, kādas būs Covid-19 krīzes 
sekas vidējā termiņā un ilgtermiņā, būs 
kritiski atkarīgs no tā, cik strauji 
dalībvalstu ekonomika no krīzes atgūsies, 
un tas savukārt būs atkarīgs no tā, kādas ir 
dalībvalstu iespējas fiskāli manevrēt, lai 
veiktu pasākumus krīzes sociālās un 
ekonomiskās ietekmes mīkstināšanai, un 
no tā, cik noturīgas ir to ekonomikas. 
Tāpēc bez reformām un investīcijām, kuru 
uzdevums ir novērst ekonomikas 
strukturālās nepilnības un stiprināt to 
noturību, būs ļoti grūti tautsaimniecībām 
nostāties uz ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa 
un novērst aizvien plašāku plaisu 
veidošanos Savienībā.

sākumā mainīja nākamo gadu ekonomikas 
un budžeta perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk 
pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju 
saistītās problēmas. Gan pašreizējā Covid-
19 pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka stabilas un 
noturīgas ekonomikas un finanšu sistēmas, 
kuru pamatā ir spēcīga ekonomiskā un 
sociālā struktūra, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk reaģēt uz satricinājumiem un 
ātrāk atgūties no tiem. Tas, kādas būs 
Covid-19 krīzes sekas vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, būs kritiski atkarīgs no tā, cik 
strauji dalībvalstu ekonomika no krīzes 
atgūsies, un tas savukārt būs atkarīgs no tā, 
kādas ir dalībvalstu iespējas fiskāli 
manevrēt, lai veiktu pasākumus krīzes 
sociālās un ekonomiskās ietekmes 
mīkstināšanai, un no tā, cik noturīgas ir to 
ekonomikas. Tāpēc bez reformām un 
investīcijām, kuru uzdevums ir novērst 
ekonomikas strukturālās nepilnības un 
stiprināt to noturību, būs ļoti grūti 
tautsaimniecībām nostāties uz ilgtspējīgas 
atveseļošanas ceļa un novērst aizvien 
plašāku plaisu veidošanos Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Gan noturība, gan atveseļošana 
būtu jāpanāk, finansējot sešas galvenās 
politikas jomas, proti, zaļo pārkārtošanos, 
digitālo pārveidi, ekonomisko kohēziju, 
produktivitāti un konkurētspēju, sociālo 
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kohēziju, institucionālo noturību un 
pasākumus, kas nodrošina, lai nākamā 
eiropiešu paaudze nekļūtu par 
„ierobežojumu paaudzi”.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Lai panāktu ilgtspējīgu izaugsmi 
un palīdzētu radīt darbvietas, ir svarīgi 
investēt zaļajās tehnoloģijās, spēju 
veidošanā un reformās, ar ko ir iecerēts 
veicināt taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģētiku, un ir svarīgi palielināt 
energoefektivitāti mājokļu sektorā, kā arī 
citās nozīmīgās ekonomikas nozarēs. 
Investīcijas digitālajās tehnoloģijās, 
infrastruktūrā un procesos palielinās 
Savienības konkurētspēju pasaules līmenī 
un arī palīdzēs Savienībai kļūt 
noturīgākai, vairot savu inovācijas spēju 
un mazināt atkarību, dažādojot nozīmīgas 
piegādes ķēdes.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Reformas un investīcijas, ar ko ir 
iecerēts veicināt ekonomisko kohēziju un 
palielināt produktivitāti un kas ir vērstas 
uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), vienotā tirgus nostiprināšanu, 
konkurētspēju, sociālo kohēziju un cīņu 
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pret nabadzību, ir ārkārtīgi svarīgas mūsu 
tautsaimniecībām, lai tās spētu atgūties 
un neviens nebūtu atstāts novārtā.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6d) Savienībai būtu jārīkojas, lai 
nodrošinātu, ka Covid-19 neatstāj 
paliekošu ietekmi uz nākamo eiropiešu 
paaudzi, un lai nepieļautu, ka plaisa starp 
paaudzēm kļūst vēl dziļāka. Reformas un 
investīcijas ir ļoti svarīgas, lai veicinātu 
izglītību un prasmes, prasmju nozīmi, 
paaudžu kontekstā mērķtiecīgi izvēloties 
prioritātes attiecībā uz aktīvā darbaspēka 
profesionālo pilnveidošanos, jaunu 
prasmju iegūšanu un pārkvalificēšanos, 
un arī lai raitāk īstenotu bezdarbnieku 
integrācijas programmu, investīciju 
politiku, kas bērniem un jauniešiem 
nodrošina pieejamību un iespējas 
izglītības, veselības, uztura, 
nodarbinātības un mājokļu jomā, kā arī 
politiku, ar kuru tiek novērsta plaisa starp 
paaudzēm.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6e) Turklāt Covid-19 krīze zināmā 
mērā ir akcentējusi to, ka ir svarīgi 
stiprināt veselības un aprūpes sistēmu 
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noturību, pieejamību un veiktspēju, 
palielināt publiskā sektora pārvaldes un 
valsts sistēmu efektivitāti, cita starpā līdz 
minimumam samazinot arī administratīvo 
slogu, ka ir svarīgi palielināt tiesu 
sistēmas efektivitāti un labāk īstenot 
uzraudzību, vēršoties pret nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Būtu 
jāizdara attiecīgi secinājumi un 
jāpalielina dalībvalstu institucionālā 
noturība.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ar Mehānismu būtu jāatbalsta 
projekti, kas nodrošina, ka attiecībā uz 
Savienības finansējumu ir ievērots 
papildināmības princips, un kas rada 
reālu Eiropas pievienoto vērtību. 
Mehānismu nedrīkst izmantot, lai aizstātu 
valstu regulāros izdevumus, un to nedrīkst 
izmantot pretēji Savienības stratēģiskajām 
un ekonomiskajām interesēm, tāpēc ar to 
nedrīkst finansēt trešo valstu investīciju 
plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
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apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, 
kā arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu.

apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vides ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, kā 
arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 30 % 
no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu. 
Mehānisms būtu jāizmanto, lai finansētu 
tikai tos projektus, kas nodrošina, ka ir 
ievērots princips „nenodari būtisku 
kaitējumu”.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Tāpat pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, kā saskaņā ar šo regulu iesniegtie 
nacionālie plāni ietekmēs ne tikai zaļās 
pārkārtošanās, bet arī digitālās pārveides 
sekmēšanu. Abiem šiem jautājumiem būs 
prioritāra nozīme mūsu ekonomikas 
atjaunošanā un modernizēšanā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Mehānisms arī būtu jāizmanto kā 
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instruments, ar ko aizsargāt Savienības 
budžetu gadījumos, kad ir konstatēti 
vispārēji trūkumi saistībā ar tiesiskumu. 
Šādā gadījumā Komisijai ar īstenošanas 
aktu būtu jāpieņem lēmums apturēt 
periodu, kas noteikts lēmumu 
pieņemšanai par atveseļošanas un 
noturības plānu priekšlikumiem, vai arī 
apturēt maksājumus no Mehānisma, 
ievērojot Regulu [.../...] par Savienības 
budžeta aizsardzību gadījumos, kad 
dalībvalstīs ir vispārēji trūkumi saistībā uz 
tiesiskumu. Ar īstenošanas aktu Komisijai 
būtu jāpieņem lēmums izbeigt minētā 
perioda vai maksājumu apturēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
kuras mērķis ir līdz 2050. gadam panākt 
Eiropas klimatneitralitāti, tādējādi 
atjaunojot Savienības tautsaimniecību 
izaugsmes potenciālu pēckrīzes situācijā, 
veicināt nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

(14) Mehānisms būtu jāizmanto ar 
vispārīgu mērķi palīdzēt ar problemātisku 
jautājumu risināšanu sešās politikas 
jomās, kas ir noteiktas šajā regulā, tādēļ 
veicinot ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, un palīdzēt sasniegt mērķus 
Savienības politikas jomās, kā arī 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, īstenot 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru, Parīzes 
nolīgumu un stiprināt vienoto tirgu. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgošanās spēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
atbalstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, tā 
palīdzot atjaunot Savienības 
tautsaimniecību izaugsmes potenciālu, 
veicināt nodarbinātības radīšanu laikā pēc 
Covid-19 pandēmijas un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Pasākumi, kuru īstenošana 
saistībā ar pandēmijas sekām ekonomikas 
un sociālajā jomā ir sākusies no 
2020. gada 1. februāra, un visi vēlāk 
uzsāktie šādi pasākumi būtu uzskatāmi 
par tiesīgiem saņemt finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, valsts reformu 
programmām, nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās 
plāniem un partnerību nolīgumiem un 
darbības programmām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Savienības fondiem. Lai 
pastiprinātu darbības, kas atbilst Eiropas 
zaļā kursa un Digitālās programmas 
prioritātēm, plānā būtu jāizklāsta arī 
pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos. Pasākumiem būtu jāļauj 
ātri sasniegt nacionālajos enerģētikas un 

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu, atbilstošu, efektīvu un 
lietderīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar attiecīgajām 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, valsts reformu 
programmām, nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās 
plāniem un partnerību nolīgumiem un 
darbības programmām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Savienības fondiem. Turklāt 
būtu jānodrošina, ka atveseļošanas un 
noturības plānos ir konsekventi ievērots 
princips par Eiropas pievienoto vērtību. 
Lai pastiprinātu darbības, kas atbilst 
Eiropas zaļā kursa, Digitālās programmas, 
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klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

Eiropas industriālās stratēģijas un MVU 
stratēģijas prioritātēm, kā arī prioritātēm, 
kuras noteiktas Prasmju programmā 
Eiropai un ar Garantiju bērniem un 
Garantiju jauniešiem, plānā būtu 
jāizklāsta arī pasākumi, kas ir svarīgi sešās 
šajā regulā noteiktajās politikas jomās. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāveic 
stingrā saskaņā ar Savienības prioritātēm 
klimata un vides jomā. Vismaz 30 % no 
atveseļošanas un noturības plāniem būtu 
īstenojami, lai integrētu pasākumus 
rīcībai klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomā un lai integrētu vides 
ilgtspējas mērķus. Atveseļošanas un 
noturības plānos būtu konsekventi 
jāievēro Eiropas dzimumu līdztiesības 
stratēģija 2020.–2025. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai dalībvalstīm, sagatavojot un 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus, 
būtu pietiekama informācija, Padomei 
Eiropas pusgada ietvaros būtu jāvar 
apspriest atveseļošanas, noturības un 
pielāgotiesspējas situāciju Savienībā. Lai 
nodrošinātu pienācīgus pierādījumus, šīs 
diskusijas būtu jābalsta uz Komisijas 
stratēģisko un analītisko informāciju, kas 
pieejama Eiropas pusgada kontekstā, un, ja 
tā ir pieejama, informāciju par plānu 
īstenošanu iepriekšējos gados.

(18) Lai dalībvalstīm, sagatavojot un 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus, 
būtu pietiekama informācija, ir jādod 
Eiropas Parlamentam un Padomei iespēja 
Eiropas pusgada ietvaros apspriest ar 
atveseļošanu, noturību un pielāgošanās 
spēju saistīto situāciju Savienībā. Lai 
nodrošinātu pienācīgus pierādījumus, šīs 
diskusijas būtu jābalsta uz Komisijas 
stratēģisko un analītisko informāciju, kas 
pieejama Eiropas pusgada kontekstā, un, ja 
tā ir pieejama, informāciju par plānu 
īstenošanu iepriekšējos gados. Komisijai 
būtu jāraugās, lai visa attiecīgā 
informācija vienlaikus un ar vienādiem 
nosacījumiem būtu pieejama Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka finanšu iemaksa 
ir jēgpilna un samērīga ar dalībvalstu 
faktiskajām vajadzībām īstenot un pabeigt 
atveseļošanas un noturības plānā iekļautās 
reformas un investīcijas, ir lietderīgi 
noteikt maksimālo finanšu iemaksu, kas 
tām ir pieejama saskaņā ar Mehānismu, 
ciktāl runa ir par finansiālu atbalstu (t.i., 
neatmaksājamu finansiālu atbalstu). Šī 
maksimālā finanšu iemaksa būtu 
jāaprēķina, pamatojoties uz katras 
dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, apgriezto 
iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju un relatīvo bezdarba līmeni.

(19) Lai nodrošinātu, ka finanšu iemaksa 
ir jēgpilna un samērīga ar dalībvalstu 
faktiskajām vajadzībām īstenot un pabeigt 
atveseļošanas un noturības plānā iekļautās 
reformas un investīcijas, ir lietderīgi 
noteikt maksimālo finanšu iemaksu, kas 
tām ir pieejama saskaņā ar Mehānismu, 
ciktāl runa ir par finansiālu atbalstu (t.i., 
neatmaksājamu finansiālu atbalstu). Šī 
maksimālā finanšu iemaksa 2021. un 
2022. gadā būtu jāaprēķina, pamatojoties 
uz katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju un relatīvo bezdarba 
līmeni 2015.–2019. gada periodā. Šī 
maksimālā finanšu iemaksa 2023. un 
2024. gadā būtu jāaprēķina, pamatojoties 
uz iedzīvotāju skaitu, apgriezto IKP un 
kumulatīvo reālā IKP zudumu, kas 
salīdzinājumā ar 2019. gadu ir konstatēts 
2020. un 2021. gada periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs atveseļošanas un 
noturības plānu priekšlikumus, un jānosaka 
to satura elementi. Lai nodrošinātu 
procedūru raitu norisi, dalībvalstij 
atveseļošanas un noturības plāns būtu 
jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim kā 

(20) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs atveseļošanas un 
noturības plānu priekšlikumus, un jānosaka 
to satura elementi. Lai nodrošinātu 
procedūru raitu norisi, dalībvalstij 
atveseļošanas un noturības plāns būtu 
jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim kā 
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atsevišķs valsts reformu programmas 
pielikums. Lai nodrošinātu ātru īstenošanu, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iesniegt 
plāna projektu kopā ar nākamā gada 
budžeta projektu, t. i., iepriekšējā gada 
15. oktobrī.

atsevišķs valsts reformu programmas 
pielikums. Lai nodrošinātu ātru īstenošanu, 
būtu jādod dalībvalstīm iespēja iesniegt 
plāna projektu kopā ar nākamā gada 
budžeta projektu, t. i., iepriekšējā gada 
15. oktobrī. Lai sagatavotu atveseļošanas 
un noturības plānus, dalībvalstis var 
izmantot tehniskā atbalsta instrumentu, 
ievērojot Regulu XX/YYYY [ar ko tiek 
izveidots tehniskā atbalsta instruments].

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību; tajā būtu jāiekļauj arī 
pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos; tajā būtu jāiekļauj arī 
skaidrojums par ierosinātā atveseļošanas 
un noturības plāna saderību ar valstij 
specifiskajām problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas Eiropas pusgada kontekstā. 
Visā procesa gaitā būtu jātiecas panākt un 
īstenot ciešu sadarbību starp Komisiju un 
dalībvalstīm.

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. Lai 
panāktu plašāko iespējamo konsensu, 
plāns būtu jāsagatavo, pamatojoties uz 
daudzlīmeņu dialogu ar vietējām 
iestādēm, sociālajiem partneriem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
citām nozīmīgām ieinteresētajām 
personām. Atveseļošanas un noturības 
plānā būtu jāizklāsta detalizēts tā 
īstenošanas pasākumu kopums, tostarp 
galīgie un starpposma mērķrādītāji, un tas, 
kāda ir atveseļošanas un noturības plāna 
gaidāmā ietekme sešās šajā regulā 
noteiktajās jomās; tajā būtu jāiekļauj arī 
skaidrojums tam, kā ierosinātais 
atveseļošanas un noturības plāns atbilst 
problēmām, kas konstatētas jaunākajos 
tieši attiecīgajai dalībvalstij adresētajos 
ieteikumos vai citos nozīmīgos 
dokumentos, kurus Komisija ir oficiāli 
pieņēmusi Eiropas pusgada kontekstā. Visā 
procesa gaitā būtu jātiecas panākt un 
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īstenot ciešu sadarbību starp Komisiju un 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas relevantajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas; 
vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka 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; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, un ņems vērā arī sinerģiju, 
kas veidojas starp dažādu dalībvalstu 
atveseļošanas un noturības plāniem, un 
ņems vērā to, kā šie plāni un citi 
investīciju plāni valsts līmenī var cits citu 
papildināt. Komisijai būtu jāizvērtē, vai 
atveseļošanas un noturības plāns ir 
efektīvs, lietderīgs, atbilstošs un 
saskaņots, un tādēļ jāņem vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegtais pamatojums un 
elementi, kas ļauj pārliecināties, ka 
atveseļošanas un noturības plāns atbilst 
problēmām, kuras konstatētas jaunākajos 
tieši attiecīgajai dalībvalstij adresētajos 
ieteikumos vai citos attiecīgajos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
pieņēmusi Komisija; vai plānā ir iekļauti 
pasākumi, kas efektīvi palīdz rīkoties sešās 
šajā regulā noteiktajās politikas jomās un 
risināt no tām izrietošās problēmas; vai ir 
gaidāms, ka plānam būs ilgstoša ietekme 
uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 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 
pīlāru; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
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atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko un privāto investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi; un vai ir gaidāms, 
ka attiecīgās dalībvalsts ierosinātā kārtība 
nodrošinās atveseļošanas un noturības 
plāna efektīvu īstenošanu, tostarp attiecībā 
uz ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Vienkāršošanas nolūkā finanšu 
iemaksas apmērs būtu jānosaka pēc 
vienkāršiem kritērijiem. Finanšu iemaksa 
būtu jānosaka, pamatojoties uz attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām.

(25) Vienkāršošanas nolūkā finanšu 
iemaksas apmērs būtu jānosaka pēc 
vienkāršiem kritērijiem. Finanšu iemaksa 
būtu jānosaka, pamatojoties uz vērtēšanas 
kritērijiem atbilstoša atveseļošanas un 
noturības plāna kopējo izmaksu aplēsi.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu, ka finansiālais 
atbalsts lielāks ir pirmajos gados pēc 
krīzes, un lai nodrošinātu saderību ar šim 
instrumentam pieejamo finansējumu, 
iedalīt līdzekļus dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējamam līdz 2024. gada 

svītrots
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31. decembrim. Tālab juridiskās saistības 
par vismaz 60 % no neatmaksājamam 
atbalstam pieejamās summas būtu 
jāuzņemas līdz 2022. gada 31. decembrim. 
Juridiskās saistības par atlikušo summu 
būtu jāuzņemas līdz 2024. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Vajadzētu būt iespējamam 
finansiālu atbalstu dalībvalsts plānam 
sniegt arī aizdevuma veidā; tādā gadījumā 
būtu jānoslēdz aizdevuma nolīgums ar 
Komisiju, pamatojoties uz attiecīgās 
dalībvalsts pienācīgi motivētu 
pieprasījumu. Aizdevumi, ar ko atbalsta 
valsts atveseļošanas un noturības plānus, 
būtu jāpiešķir ar tādiem termiņiem, kas 
atspoguļo šādu izdevumu ilgtermiņa 
raksturu. Šie termiņi var atšķirties no 
termiņiem, uz kādiem Savienība aizņemas 
līdzekļus, lai finansētu aizdevumus kapitāla 
tirgos. Tāpēc ir jāparedz iespēja atkāpties 
no Finanšu regulas 220. panta 2. punktā 
noteiktā principa, proti, ka finansiālajai 
palīdzībai domāto aizdevumu termiņu 
nedrīkst pārveidot.

(28) Vajadzētu būt iespējai finansiālu 
atbalstu dalībvalsts plānam sniegt arī 
aizdevuma veidā; tādā gadījumā būtu 
jānoslēdz aizdevuma nolīgums ar 
Komisiju, pamatojoties uz attiecīgās 
dalībvalsts pienācīgi motivētu 
pieprasījumu. Aizdevumi, ar ko atbalsta 
valsts atveseļošanas un noturības plānus, 
būtu jāpiešķir ar tādiem termiņiem, kas 
atspoguļo šādu izdevumu ilgtermiņa 
raksturu, un tomēr ar skaidru un precīzu 
atmaksāšanas grafiku. Šie termiņi var 
atšķirties no termiņiem, uz kādiem 
Savienība aizņemas līdzekļus, lai finansētu 
aizdevumus kapitāla tirgos. Tāpēc ir 
jāparedz iespēja atkāpties no Finanšu 
regulas 220. panta 2. punktā noteiktā 
principa, proti, ka finansiālajai palīdzībai 
domāto aizdevumu termiņu nedrīkst 
pārveidot.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos —, proti, ar to, ka 
plāna izmaksas ir lielākas par maksimālo 
finanšu iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 
tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem. Lai nodrošinātu, ka vairāk 
līdzekļu ir pieejams sākumā, dalībvalstīm 
vajadzētu aizdevumu pieprasīt ne vēlāk kā 
2024. gada 31. augustā. Pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jānosaka visu 
saskaņā ar šo regulu piešķirto aizdevumu 
kopējās summas limits. Turklāt katrai 
dalībvalstij piešķirtā aizdevuma 
maksimālais apjoms nedrīkstētu pārsniegt 
4,7 % no tās nacionālā kopienākuma. 
Izņēmuma gadījumos un atkarībā no 
pieejamajiem resursiem maksimālo limitu 
vajadzētu varēt paaugstināt. Tāpat pareizas 
finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, 
ka aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā 
no sasniegtajiem rezultātiem.

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos —, proti, ar to, ka 
plāna izmaksas ir lielākas par maksimālo 
finanšu iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 
tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem. Lai nodrošinātu, ka vairāk 
līdzekļu ir pieejams sākumā, dalībvalstīm 
vajadzētu aizdevumu pieprasīt ne vēlāk kā 
2024. gada 31. augustā.Pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jānosaka visu 
saskaņā ar šo regulu piešķirto aizdevumu 
kopējās summas limits. Turklāt katrai 
dalībvalstij piešķirtā aizdevuma 
maksimālais apjoms nedrīkstētu pārsniegt 
6,8 % no tās nacionālā kopienākuma. 
Izņēmuma gadījumos un atkarībā no 
pieejamajiem resursiem vajadzētu būt 
iespējai maksimālo limitu paaugstināt. 
Tāpat pareizas finanšu pārvaldības nolūkā 
būtu jāparedz, ka aizdevumu izmaksā pa 
daļām atkarībā no sasniegtajiem 
rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai 
nākt klajā ar pamatotu pieprasījumu 
īstenošanas periodā grozīt atveseļošanas un 
noturības plānu, ja objektīvi apstākļi 

(30) Būtu jādod dalībvalstij iespēja nākt 
klajā ar pamatotu pieprasījumu īstenošanas 
periodā grozīt atveseļošanas un noturības 
plānu, ja objektīvi apstākļi attaisno šādu 
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attaisno šādu rīcību. Komisijai būtu 
jānovērtē pamatotais pieprasījums un četru 
mēnešu laikā jāpieņem jauns lēmums.

rīcību. Komisijai būtu jānovērtē pamatotais 
pieprasījums un divu mēnešu laikā 
jāpieņem jauns lēmums. Būtu jānodrošina, 
ka dalībvalsts visu gadu jebkurā laikā var 
lūgt palīdzību, kas tiek sniegta no 
tehniskā atbalsta instrumenta, ievērojot 
Regulu XX/YYYY [ar ko tiek izveidots 
tehniskā atbalsta instruments], lai 
atveseļošanas un noturības plānu grozītu 
vai to aizstātu ar citu.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā 
būtu jāparedz īpaši noteikumi par budžeta 
saistībām, līdzekļu maksājumiem, 
apturēšanu, atcelšanu un atgūšanu. Lai 
nodrošinātu paredzamību, dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai maksājumu 
pieprasījumus iesniegt divreiz gadā. 
Maksājumus vajadzētu veikt pa daļām, un 
to pamatā vajadzētu būt pozitīvam 
Komisijas novērtējumam par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanu dalībvalstī. 
Ja dalībvalsts nav apmierinoši īstenojusi 
savu atveseļošanas un noturības plānu, 
vajadzētu būt iespējai apturēt un atcelt 
finanšu iemaksu. Būtu jāievieš atbilstošas 
ierunu procedūras, lai nodrošinātu, ka 
Komisijas lēmumā par izmaksāto summu 
apturēšanu, atcelšanu un atgūšanu tiek 
ņemtas vērā dalībvalstu tiesības iesniegt 
apsvērumus.

(32) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā 
būtu jāparedz īpaši noteikumi par budžeta 
saistībām, līdzekļu maksājumiem, 
apturēšanu, atcelšanu un atgūšanu. Lai 
nodrošinātu paredzamību, būtu jādod 
dalībvalstīm iespēja maksājumu 
pieprasījumus iesniegt divreiz gadā. 
Maksājumi būtu jāveic pa daļām, un to 
pamatā vajadzētu būt pozitīvam Komisijas 
novērtējumam par atveseļošanas un 
noturības plānu īstenošanu dalībvalstī. 
Komisijai būtu jānodrošina, ka ir 
pieejams priekšfinansējums 20 % apmērā 
no Savienības fondu nodrošinātā atbalsta 
kopsummas, kas noteikta atveseļošanas 
un noturības plāna apstiprināšanas 
lēmumā. Ja dalībvalsts nav apmierinoši 
īstenojusi savu atveseļošanas un noturības 
plānu, būtu jānodrošina iespēja apturēt un 
atcelt finanšu iemaksu. Būtu jāievieš 
atbilstošas ierunu procedūras, lai 
nodrošinātu, ka Komisijas lēmumā par 
izmaksāto summu apturēšanu, atcelšanu un 
atgūšanu tiek ņemtas vērā dalībvalstu 
tiesības iesniegt apsvērumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros būtu 
regulāri jāziņo par to, kādi panākumi ir gūti 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā. Šie attiecīgo dalībvalstu 
sagatavotie ziņojumi būtu pienācīgi 
jāatspoguļo valstu reformu programmās, 
kuras būtu jāizmanto kā instruments, lai 
ziņotu par atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā gūtajiem panākumiem.

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros būtu 
regulāri jāziņo par to, kādi panākumi ir gūti 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā. Šie attiecīgo dalībvalstu 
sagatavotie ziņojumi būtu pienācīgi 
jāatspoguļo valstu reformu programmās, 
kuras būtu jāizmanto kā instruments, lai 
ziņotu par atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā gūtajiem panākumiem. Eiropas 
Parlamenta atbildīgās komitejas jebkurā 
posmā var uzklausīt dalībvalstu 
pārstāvjus, kuri atbildīgi par 
atveseļošanas un noturības plāniem, un 
jebkuru citu attiecīgo iestādi un 
ieinteresēto personu, lai apspriestu 
pasākumus, kas izklāstīti šajā regulā un 
ar to saskaņā ir īstenojami.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Pārredzamības labad Komisijas 
pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni 
būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei, un Komisijai būtu attiecīgā 
gadījumā jāveic komunikācijas darbības.

(34) Pārredzamības labad Komisijas 
pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni 
būtu jāpaziņo vienlaikus gan Eiropas 
Parlamentam, gan Padomei, un Komisijai 
būtu attiecīgā gadījumā jāveic 
komunikācijas darbības. Komisijai būtu 
jānodrošina, lai ar Mehānismu saistītie 
izdevumi būtu pamanāmi, un tādēļ skaidri 
jānorāda, ka projektiem, kas saņēmuši 
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atbalstu, ir jāpiešķir zīme „ES 
atveseļošanas iniciatīva”.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ar šo regulu 
izveidoto Atveseļošanas un noturības 
mehānismu ir nepieciešams izvērtēt, 
pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, 
piemērojot īpašas uzraudzības prasības, bet 
vienlaikus izvairoties no pārmērīga 
regulējuma un administratīvā sloga, jo 
īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj 
izmērāmi rādītāji, ko izmantot, izvērtējot 
instrumentu ietekmi praksē.

(36) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ar šo regulu 
izveidoto Atveseļošanas un noturības 
mehānismu ir nepieciešams izvērtēt, 
pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, 
piemērojot īpašas uzraudzības prasības, bet 
vienlaikus izvairoties no pārmērīga 
regulējuma un administratīvā sloga, jo 
īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj 
izmērāmi rādītāji, ko izmantot, izvērtējot 
instrumentu ietekmi praksē. Tādēļ būtu 
jāizveido īpašs rezultātu kopsavilkums. 
Būtu jānosaka, ka uz izdevumiem, kas 
saistīti ar Mehānismu, attiecas budžeta 
izpildes apstiprinājuma procedūra, kuru 
īsteno Eiropas Parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
gada ziņojumu. Ziņojumā būtu jāiekļauj 
informācija par progresu, ko dalībvalstis 

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
ceturkšņa ziņojumu. Ziņojumā būtu 
jāiekļauj informācija par progresu, ko 
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panākušas, īstenojot apstiprinātos 
atveseļošanas un noturības plānus; tajā 
būtu jāiekļauj arī informācija par to 
ieņēmumu apjomu, kas Mehānismam 
iepriekšējā gadā piešķirts saskaņā ar 
Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentu sadalījumā pa budžeta 
pozīcijām, un to, kā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta starpniecību 
iegūtās summas palīdzējušas sasniegt 
Mehānisma mērķus.

dalībvalstis panākušas, īstenojot 
apstiprinātos atveseļošanas un noturības 
plānus; tajā būtu jāiekļauj arī informācija 
par to ieņēmumu apjomu, kas 
Mehānismam iepriekšējā gadā piešķirts 
saskaņā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumentu sadalījumā pa 
budžeta pozīcijām, un to, kā ar Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instrumenta 
starpniecību iegūtās summas palīdzējušas 
sasniegt Mehānisma mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Komisijai būtu jāsagatavo pārskati 
par Mehānisma īstenošanu un attiecīgā 
gadījumā jāpiedāvā regulu grozīt, lai 
apropriācijām pilnībā būtu garantēts 
saistību segums.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar īstenošanas aktu. Lai 
nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs 
regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
īstenošanas pilnvaras Komisijai. 
Īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar 
atveseļošanas un noturības plānu 

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka ar 
deleģētajiem aktiem. Pilnvaras saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 290. pantu pieņemt tiesību aktus, 
kas saistīti ar atveseļošanas un noturības 
plānu īstenošanu un finansiālā atbalsta 
maksāšanu pēc attiecīgo starpposma un 
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īstenošanu un finansiālā atbalsta 
maksājumu pēc attiecīgo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, 
Komisijai būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ievērojot tajā izklāstīto 
pārbaudes procedūru13. Pēc īstenošanas 
akta pieņemšanas attiecīgajai dalībvalstij 
un Komisijai vajadzētu būt iespējai 
vienoties par konkrētu tehniska rakstura 
operacionālo kārtību, kurā uzskaitīti tādi 
īstenošanas aspekti kā termiņi, ar 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem 
saistītie rādītāji un piekļuve 
pamatojošajiem datiem. Lai, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus, operacionālā 
kārtība saglabātu aktualitāti atveseļošanas 
un noturības plāna īstenošanas gaitā, 
vajadzētu paredzēt, ka šādas tehniskas 
kārtības elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. Uz šo regulu attiecas 
horizontālie finanšu noteikumi, ko 
pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 322. pantu. Šie 
noteikumi ir noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 
netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 
322. panta pamata pieņemtie noteikumi 
attiecas arī uz Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
konstatētas vispārējas nepilnības 
tiesiskuma ziņā, tā kā tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai apgūšanai.

galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, būtu 
jādeleģē Komisijai. Ļoti svarīga nozīme ir 
tam, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstošas apspriešanās, 
arī ekspertu līmenī, un lai šādas 
apspriešanās tā rīkotu saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 
par labāku likumdošanas procesu. 
Konkrēti, lai panāktu, ka deleģēto aktu 
sagatavošanā vienādā mērā piedalās gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome, visus 
dokumentus abas minētās iestādes saņem 
vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem sistemātiski ir 
pieejamas Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmes, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana. Pēc deleģētā akta 
pieņemšanas būtu jādod attiecīgajai 
dalībvalstij un Komisijai iespēja vienoties 
par konkrētu tehniska rakstura darbības 
režīmu, kurā uzskaitīti tādi īstenošanas 
aspekti kā termiņi, ar starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem saistītie rādītāji 
un piekļuve pamatojošajiem datiem. Lai, 
ņemot vērā pašreizējos apstākļus, darbības 
režīms saglabātu aktualitāti atveseļošanas 
un noturības plāna īstenošanas gaitā, 
vajadzētu paredzēt, ka šādas tehniskas 
kārtības elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. Uz šo regulu attiecas 
horizontālie finanšu noteikumi, ko 
pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 322. pantu. Šie 
noteikumi ir noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 
netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 
322. panta pamata pieņemtie noteikumi 
attiecas arī uz Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
vispārēji trūkumi saistībā ar tiesiskumu, 
jo tiesiskuma ievērošana ir būtisks 
priekšnoteikums pareizai finanšu 
pārvaldībai un ES finansējuma efektīvai 
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apgūšanai.

_________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko 
nosaka normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas 
uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu 
(OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(Šis grozījums, ar ko jēdziens „īstenošanas 
akts” tiek aizstāts ar jēdzienu „deleģētais 
akts”, attiecas arī uz visu pārējo tekstu, 
izņemot 9.a pantu un 13.a apsvērumu.)

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotais Atveseļošanas un 
noturības mehānisms tiek piemērots sešās 
galvenajās politikas jomās:

Or. en

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– zaļā pārkārtošanās, ņemot vērā 
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Eiropas zaļā kursa mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– digitālā pārveide, ņemot vērā 
mērķus, kas noteikti Digitālajā 
programmā Eiropai;

Or. en

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ekonomiskā kohēzija, 
produktivitāte un konkurētspēja, ņemot 
vērā Eiropas industriālās stratēģijas un 
MVU stratēģijas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 4. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sociālā kohēzija, ņemot vērā 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra mērķus;

Or. en
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 5. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– institucionālā noturība, cenšoties 
palielināt spēju reaģēt uz krīzi; un

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 6. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas Atveseļošanas 
instrumenta (Next Generation EU) 
politikas nostādnes, ņemot vērā mērķus, 
kas noteikti Prasmju programmā Eiropai 
un ar Garantiju bērniem un Garantiju 
jauniešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisms tiek izmantots ar vispārīgu 
mērķi palīdzēt ar problemātisku 
jautājumu risināšanu sešās politikas 
jomās, kas noteiktas 3. pantā, tādēļ 
veicinot Savienības ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, proti, uzlabojot 
dalībvalstu noturību un pielāgošanās 
spēju, mīkstinot krīzes sociālo un 
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potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

ekonomisko ietekmi un atbalstot zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, un tā palīdzot 
atjaunot Savienības tautsaimniecību 
izaugsmes potenciālu, veicināt 
nodarbinātības radīšanu laikā pēc Covid-19 
krīzes, sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi un 
radīt Eiropas pievienoto vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Mehānisms palīdz sasniegt mērķus 
Savienības politikas jomās un sasniegt 
ANO IAM, īstenot Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru, Parīzes nolīgumu un stiprināt 
vienoto tirgu, tādēļ nodrošinot, ka tiek 
veikti, piemēram, šādi pasākumi:
– pasākumi, ar ko praksē tiek 
īstenoti Parīzes nolīguma mērķi, Eiropas 
zaļais kurss un kas ļauj sasniegt 
Savienības noteiktos mērķrādītājus, tā 
veicinot ekonomikas pakāpenisku 
dekarbonizāciju;
– pasākumi, kas sekmē digitālās 
infrastruktūras veidošanos, valstu sistēmu 
un darbavietu digitalizāciju, nodrošina 
pieejamākas digitālā darba iespējas un 
veicina digitālās prasmes;
– pasākumi, ar ko tiek atbalstīta 
ekonomikas atveseļošana un stabilitāte, 
nodrošināti stimuli pielāgoties 
rūpniecības politikas nostādnēm, 
ekosistēmām un dažādot piegādes ķēdes, 
ar ko tiek atbalstīti MVU, pētniecība un 
inovācija, uzņēmējdarbība, ilgtspējīgas 
infrastruktūras attīstība, un pasākumi, ar 
kuriem tiek mīkstināta krīzes ietekme uz 
vienotās valūtas ieviešanas procesu, ko 
īsteno dalībvalstis, kuras nav 
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pievienojušās eurozonai;
– pasākumi, ar ko tiek stiprinātas 
sociālā nodrošinājuma un sociālās 
drošības sistēmas, mūžizglītība un 
apmācība, iekļaujoša darba tirgus 
politikas nostādnes, tostarp sociālais 
dialogs, kvalitatīvu darbvietu radīšana, 
cīņa pret nabadzību, ienākumu 
nevienlīdzību un dzimumu līdztiesības 
trūkumu un ar ko tiek veicināta sociālā 
iekļaušana, vēršoties pret enerģētisko 
nabadzību un nodrošinot vienlīdzīgas 
iespējas, kā arī kohēziju;
– pasākumi, ar ko tiek stiprināta 
veselības un aprūpes sistēmu noturība, 
pieejamība un veiktspēja, palielinot 
publiskā sektora pārvaldes un valsts 
sistēmu efektivitāti, cita starpā līdz 
minimumam samazinot arī administratīvo 
slogu, un ar ko tiek palielināta tiesu 
sistēmas efektivitāte un labāk tiek īstenota 
uzraudzība, vēršoties pret nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu;
– pasākumi, kas veicina izglītību un 
prasmes, prasmju nozīmi, paaudžu 
kontekstā mērķtiecīgi izvēloties prioritātes 
attiecībā uz aktīvā darbaspēka 
profesionālo pilnveidošanos, jaunu 
prasmju iegūšanu un pārkvalificēšanos, 
un kas ļauj raitāk īstenot bezdarbnieku 
integrācijas programmu, investīciju 
politiku, kura bērniem un jauniešiem 
nodrošina pieejamību un iespējas 
izglītības, veselības, uztura, 
nodarbinātības un mājokļu jomā, kā arī 
politiku, ar ko tiek novērsta plaisa starp 
paaudzēm.

Or. en

Grozījums Nr. 40

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



PE655.950v02-00 30/65 PR\1212104LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Mehānismu nedrīkst izmantot 
pretēji Savienības stratēģiskajām un 
ekonomiskajām interesēm. Tāpēc nedrīkst 
atbalstīt projektus, kas ir trešo valstu 
stratēģiskajos investīciju plānos1a.
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2019/452 (2019. gada 19. marts), ar 
ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu 
Savienībā izvērtēšanai (OV L 79I, 21.3.2019., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Mehānismu nedrīkst izmantot, lai 
aizstātu valstu regulāros budžeta 
izdevumus, un tas ir jāizmanto, 
nodrošinot, ka attiecībā uz Savienības 
finansējumu ir ievērots papildināmības 
princips.

Or. en

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minēto 
summu 337 968 000 000 EUR pašreizējās 
cenās [312 500 000 000 EUR 2018. gada 
cenās], kas pieejama kā neatmaksājams 
atbalsts, ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
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4. un 8. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ar Regulas [ESAI] 3. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto summu 
385 856 000 000 EUR pašreizējās cenās 
[360 000 000 000 EUR 2018. gada cenās], 
kas pieejama kā aizdevuma atbalsts 
dalībvalstīm saskaņā ar 12. un 13. pantu, 
ievērojot Regulas [EASI] 4. panta 
5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai rodas 
katra instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi var būt arī citu atbalsta 
pasākumu izmaksas, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un projektu uzraudzību 
uz vietas, kā arī izmaksas, kuras rodas, 
konsultācijām piesaistot līdzbiedrus un 
ekspertus, kas palīdz novērtēt un īstenot 
reformas un investīcijas. Rēķinoties ar 
šādiem pasākumiem, dalībvalstis var arī 
lūgt tehnisko atbalstu saskaņā ar 
Regulu XX/YYYY [ar ko tiek izveidots 
tehniskā atbalsta instruments].

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad ir konstatēti vispārēji 

trūkumi saistībā ar tiesiskumu
1. Ja kādā no dalībvalstīm tiek 
konstatēti vispārēji trūkumi saistībā ar 
tiesiskumu, kuri ietekmē pareizas finanšu 
pārvaldības principus vai Savienības 
finanšu interešu aizsardzību, kā tas ir 
noteikts 3. pantā Regulā [.../...] par 
Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad dalībvalstīs ir vispārēji 
trūkumi saistībā uz tiesiskumu, Komisija 
ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu 
apturēt laika periodu, kas noteikts šīs 
regulas 17. panta 1. un 2. punktā minēto 
lēmumu pieņemšanai, vai arī apturēt 
maksājumus no Mehānisma.
Šā panta 1. punktā minētais lēmums par 
maksājumu apturēšanu attiecas uz 
maksājuma pieteikumiem, kas iesniegti 
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pēc dienas, kad ir pieņemts lēmums par 
maksājumu apturēšanu.
Regulas 17. pantā minētais laika periods 
tiek apturēts no nākamās dienas pēc šā 
punkta pirmajā daļā minētā lēmuma 
pieņemšanas.
Ja tiek apturēti maksājumi, tas notiek 
saskaņā ar 4. panta 3. punktu 
Regulā [.../...] par Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
vispārēji trūkumi saistībā uz tiesiskumu.
2. Ja novērtējums, kuru Komisija 
veic saskaņā ar 6. pantu Regulā [.../...] 
par Savienības budžeta aizsardzību 
gadījumos, kad dalībvalstīs ir vispārēji 
trūkumi saistībā uz tiesiskumu, ir pozitīvs, 
tad Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
lēmumu atcelt laika perioda vai 
maksājumu apturēšanu, kas minēta 
iepriekšējā punktā.
Attiecīgās procedūras vai maksājumus 
atsāk nākamajā dienā pēc tam, kad 
apturēšana ir atcelta.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai varētu iedalīt 5. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto summu, katrai 
dalībvalstij pienākošos maksimālo finanšu 
iemaksu aprēķina, izmantojot I pielikumā 
izklāstīto metodiku, proti, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju, relatīvo bezdarba līmeni 
un kumulatīvo reālā IKP zudumu, kas 
salīdzinājumā ar 2019. gadu ir konstatēts 
2020. un 2021. gada periodā.
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Maksimālo finanšu iemaksu 2021. un 
2022. gadā aprēķina pēc I pielikumā 
izklāstītās metodikas, proti, pamatojoties 
uz katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, 
apgriezto IKP uz vienu iedzīvotāju un 
relatīvo bezdarba līmeni 2015.–2019. gada 
periodā.
Maksimālo finanšu iemaksu 2023. un 
2024. gadā aprēķina pēc I pielikumā 
izklāstītās metodikas, proti, pamatojoties 
uz iedzīvotāju skaitu, apgriezto IKP uz 
vienu iedzīvotāju un kumulatīvo reālā 
IKP zudumu, kas salīdzinājumā ar 
2019. gadu ir konstatēts 2020. un 
2021. gada periodā, un attiecīgā 
maksimālā finanšu iemaksa tiks 
aprēķināta 2022. gada 30. jūnijā.

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 48

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) maksimālais maksājumu skaits un 
atmaksas grafiks;

d) maksimālais maksājumu skaits, kā 
arī skaidrs un precīzs atmaksāšanas 
grafiks;

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Pārskati un grozījumi

1. Ne vēlāk kā līdz 2022. gada 
beigām Komisija iesniedz pārskatu par to, 
kā tiek apgūti šīs regulas II nodaļā 
minētie resursi. Attiecīgā gadījumā šim 
obligātajam pārskatam tiek pievienots 
tiesību akta priekšlikums par šīs regulas 
grozīšanu, lai nodrošinātu, ka resursi tiek 
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pilnībā izmantoti.
2. Ne vēlāk kā līdz 2024. gada 
beigām Komisija iesniedz pārskatu par to, 
kā tiek apgūti šīs regulas II nodaļā 
minētie resursi. Līdz ar šo obligāto 
pārskatu tiek veikti pasākumi, kas 
nepieciešami šīs regulas grozīšanai, lai 
nodrošinātu, ka saistību apropriācijas tiek 
pilnībā izmantotas.

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atbilstīgi 4. punktā izklāstītajiem 
mērķiem dalībvalstis sagatavo nacionālos 
atveseļošanas un noturības plānus. Šajos 
plānos ir izklāstīta attiecīgās dalībvalsts 
reformu un investīciju programma 
nākamajiem četriem gadiem. 
Atveseļošanas un noturības plānos, kas 
tiesīgi uz finansējumu šā instrumenta 
ietvaros, ir iekļauti pasākumi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanai, 
izmantojot saskanīgu pasākumu kopumu. 
Lai sagatavotu atveseļošanas un 
noturības plānus, dalībvalstis var izmantot 
tehniskā atbalsta instrumentu, ievērojot 
Regulu XX/YYYY [ar ko tiek izveidots 
tehniskā atbalsta instruments].
Pasākumi, kuru īstenošana saistībā ar 
Covid-19 pandēmijas sekām ekonomikas 
un sociālajā jomā ir sākusies no 
2020. gada 1. februāra, un visi vēlāk 
uzsāktie šādi pasākumi ir tiesīgi saņemt 
finansējumu.
Atbilstoši Eiropas zaļajam kursam, kas ir 
Eiropas ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija, 
un lai ar darbiem apliecinātu Savienības 
apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu un 
sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas 



PR\1212104LV.docx 37/65 PE655.950v02-00

LV

ilgtspējīgas attīstības mērķus, vismaz 30 % 
no summas, kura piešķirta katram 
atveseļošanas un noturības plānam, tiek 
izmantota, lai palīdzētu integrēt 
pasākumus rīcībai klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomā un vides ilgtspējas 
mērķus. Komisija ar deleģēto aktu pieņem 
attiecīgu metodiku, lai palīdzētu 
dalībvalstīm šo prasību izpildīt.
Atbilstoši Eiropas Atveseļošanas 
instrumentam (Next Generation EU), kas 
pēc būtības ir nākotnes instruments, un 
apzinoties, cik digitālo prasmju 
programma, Garantija bērniem un 
Garantija jauniešiem ir svarīgas, lai 
šodienas jaunieši nekļūtu par 
„ierobežojumu paaudzi”, ikviens 
atveseļošanas un noturības plāns palīdz 
novērst ilgstoša kaitējuma risku jauniešu 
izredzēm darba tirgū un jauniešu 
labklājībai kopumā un tādēļ piedāvā tieši 
jauniešiem paredzētus vispusīgus 
risinājumus un atbildes pasākumus 
attiecībā uz nodarbinātību, izglītību un 
prasmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām 
valstīm raksturīgajām problēmām un 
prioritātēm, jo īpaši tām, kas izriet no zaļās 
un digitālās pārkārtošanās vai ir tai 
relevantas. Atveseļošanas un noturības 
plāni ir arī saderīgi ar informāciju, ko 
dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 
kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar attiecīgajām jaunākā Eiropas 
pusgada kontekstā konkrētām valstīm 
konstatētajām problēmām un prioritātēm, 
jo īpaši tām, kas ir nozīmīgas 3. pantā 
minētajās politikas jomās. Atveseļošanas 
un noturības plāni ir arī saderīgi ar 
informāciju, ko dalībvalstis iekļāvušas 
Eiropas pusgada kontekstā sagatavotajās 
valsts reformu programmās, nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos un to 
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klimata plānos un to atjauninājumos 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/199921, 
teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, ko paredz Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds22, un partnerību nolīgumos un 
darbības programmās, ko paredz 
Savienības fondi.

atjauninājumos saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/199921, teritoriālajos 
taisnīgas pārkārtošanās plānos, ko paredz 
Taisnīgas pārkārtošanās fonds22, plānos, ar 
kuriem tiek īstenota Garantija jauniešiem, 
un partnerību nolīgumos un darbības 
programmās, ko paredz Savienības fondi. 
Turklāt ir nodrošināts, ka atveseļošanas 
un noturības plānos ir konsekventi 
ievērots princips par Eiropas pievienoto 
vērtību.
Atveseļošanas un noturības plānos ir 
konsekventi ievērota Eiropas dzimumu 
līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam, 
un tajos ir izklāstīti galvenie darbības 
virzieni, kuros kopā ar pasākumiem, ar ko 
tiek īstenota integrēta pieeja dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai, ir iecerēts 
panākt dzimumu līdztiesību.

_________________ _________________
21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) 
par enerģētikas savienības un rīcības klimata 
politikas jomā pārvaldību.

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) 
par enerģētikas savienības un rīcības klimata 
politikas jomā pārvaldību.

22 […] 22 […]

Or. en

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts vēlas saņemt atbalstu no 
Mehānisma, tā sāk īstenot daudzlīmeņu 
dialogu, nodrošinot, ka tajā var aktīvi 
iesaistīties vietējās pašvaldības, sociālie 
partneri, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, citas nozīmīgas 
ieinteresētās personas un sabiedrība 
kopumā un apspriest atveseļošanas un 
noturības plāna sagatavošanu un 
īstenošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) skaidrojums par to, kā iecerēts 
risināt Eiropas pusgada kontekstā 
apzinātās konkrētajai valstij raksturīgās 
problēmas un prioritātes;

a) skaidrojums par to, kā 
atveseļošanas un noturības plāns atbilst 
problēmām, kas konstatētas jaunākajos 
tieši attiecīgajai dalībvalstij adresētajos 
ieteikumos vai citos nozīmīgos 
dokumentos, kurus Komisija ir oficiāli 
pieņēmusi Eiropas pusgada kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci;

b) skaidrojums par to, kā plāns palīdz 
īstenot 3. un 4. pantā minēto darbības 
jomu un mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) skaidrojums par to, kā plāna c) skaidrojums par to, kā plāna 
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pasākumi sekmēs zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un palīdzēs risināt no tām 
izrietošās problēmas;

pasākumi dos ieguldījumu sešos pīlāros, 
kas minēti 3. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrojums par to, kā plānā 
iestrādātie pasākumi palīdzēs īstenot 
Savienības un tās dalībvalstu saistības, jo 
īpaši Parīzes nolīgumu, ANO IAM, 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru;

Or. en

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) skaidrojums par to, kā konkrētais 
plāns atbilst attiecīgajiem dokumentiem, 
kas pieņemti jaunākā Eiropas pusgada 
kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cc apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) detalizēts skaidrojums par to, kā ar 
pasākumiem ir iecerēts panākt, ka vismaz 
30 % no atveseļošanas un noturības 
plānam pieprasītās summas tiek 
izmantoti, lai palīdzētu integrēt 
pasākumus rīcībai klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomā un vides ilgtspējas 
mērķus, pamatojoties uz metodiku, kuru 
noteikusi Komisija saskaņā ar 14. panta 
1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) skaidrojums par to, kā plānā 
iestrādātie pasākumi nodrošinās Eiropas 
pievienoto vērtību:

Or. en

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) atveseļošanas un noturības plāna 
saskanīguma pamatojums;

i) pamatojums, kas apliecina, ka 
atveseļošanas un noturības plāns atbilst 
četriem vērtēšanas kritērijiem, kā tas ir 
norādīts 16. panta 3. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 62



PE655.950v02-00 42/65 PR\1212104LV.docx

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) kopsavilkums par apspriešanos, 
kura notikusi saistībā ar atveseļošanas un 
noturības plāna sagatavošanu, un arī 
sīkāka informācija — cita starpā norādot 
arī attiecīgos starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, — par apspriedēm un 
dialogiem, kas plānoti saistībā ar 
atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai būtu garantēta lielāka 
pārredzamība un pārskatatbildība, 
Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas 
var uzaicināt par atveseļošanas un 
noturības plānu atbildīgos dalībvalstu 
pārstāvjus un attiecīgā gadījumā arī 
neatkarīgas fiskālās iestādes ierasties uz 
attiecīgo komiteju sanāksmēm, lai 
iepazīstinātu ar atveseļošanas un 
noturības plānu. Komisija nodrošina, lai 
visa attiecīgā informācija vienlaikus un ar 
vienādiem nosacījumiem būtu pieejama 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 64

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija novērtē, vai atveseļošanas 
un noturības plāns ir efektīvs, lietderīgs, 
atbilstošs un saskaņots, un tādēļ ņem vērā 
šādus elementus:

Or. en

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Efektivitāte:

Or. en

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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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. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
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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 īstenot 3. 
un 4. pantā minēto darbības jomu un 
mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Lietderība:

Or. en

Grozījums Nr. 73

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

ga) vai pamatojums, kuru dalībvalsts 
ir izklāstījusi par iesniegtā atveseļošanas 
un noturības plāna izmaksu kopsummas 
aplēsi, ir pamatots un ticams un vai tas ir 
samērīgs, ņemot vērā paredzamo ietekmi 
uz ekonomiku un nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 74

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstība:

Or. en

Grozījums Nr. 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas 
un noturības plāns nodrošinās Eiropas 
pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gc) vai atveseļošanas un noturības 
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plāns atbilst problēmām, kas konstatētas 
jaunākajos tieši attiecīgajai dalībvalstij 
adresētajos ieteikumos vai citos nozīmīgos 
dokumentos, kurus Komisija ir oficiāli 
pieņēmusi Eiropas pusgada kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 77

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ge) vai ir 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 pīlāru;

Or. en
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Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņotība:

Or. en

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. daļa – gf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gf) vai atveseļošanas un noturības 
plānā iestrādātie pasākumi reformu un 
investīciju projektu īstenošanai ir 
saskaņots darbību kopums;

Or. en

Grozījums Nr. 81

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 82

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gh) vai apspriešanās, kura notikusi 
saistībā ar atveseļošanas un noturības 
plāna sagatavošanu, un dialogi, kas 
plānoti — cita starpā norādot arī 
attiecīgos starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, — saistībā 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. 83

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Lai novērtētu dalībvalstu iesniegtos 
atveseļošanas un noturības plānus, 
Komisija var izmantot ekspertu palīdzību, 
cita starpā arī to ekspertu palīdzību, kurus 
izraudzījies Eiropas Parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 84

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

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

1. Ievērojot 25.a pantu, Komisija ar 
deleģēto aktu pieņem lēmumu divu mēnešu 
laikā no brīža, kad dalībvalsts oficiāli 
iesniegusi atveseļošanas un noturības 
plānu. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts iesniegto atveseļošanas un 
noturības plānu ir pozitīvs, minētajā 
lēmumā nosaka, kādas reformas un 
investīciju projekti dalībvalstij jāīsteno, 
tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja atveseļošanas un noturības 
plāns apmierinoši atbilst 16. panta 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem un 

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

dalībvalstij domāto maksimālo finanšu 
iemaksu, tad attiecīgajai dalībvalstij 
iedalāmā maksimālā finanšu iemaksa ir 
vienāda ar 10. pantā minētās maksimālās 
finanšu iemaksas summu;

Or. en

Grozījums Nr. 87

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja atveseļošanas un noturības plāna 
izmaksu kopsummas aplēse ir mazāka par 
10. pantā minēto attiecīgajai dalībvalstij 
domāto maksimālo finanšu iemaksu, tad 
dalībvalstij iedalāmā maksimālā finanšu 
iemaksa ir vienāda ar atveseļošanas un 
noturības plāna izmaksu kopsummas 
aplēsi;

Or. en

Grozījums Nr. 88

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 89

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja atveseļošanas un noturības 
plāns neatbilst 16. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, finanšu iemaksa 
attiecīgajai dalībvalstij netiek iedalīta. 
Attiecīgā dalībvalsts var lūgt tehnisko 
atbalstu, kas tiek nodrošināts ar tehniskā 
atbalsta instrumentu, lai tā savu 
priekšlikumu varētu labāk sagatavot 
turpmākajos posmos.

Or. en

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ja Komisijas novērtējums par 
dalībvalsts atveseļošanas un noturības 
plānu ir negatīvs, tā pienācīgi pamatotu 
novērtējumu paziņo divu mēnešu laikā pēc 
tam, kad dalībvalsts ir iesniegusi 
priekšlikumu. Attiecīgajā paziņojumā ir 
arī ieteikums dalībvalstij izmantot 
tehniskā atbalsta instrumentu, ievērojot 
Regulu XX/YYYY [ar ko tiek izveidots 
tehniskā atbalsta instruments], lai 
atveseļošanas un noturības plānu grozītu 
vai to aizstātu ar citu saskaņā ar šīs 
regulas 18. pantu. Eiropas Parlamenta 
atbildīgās komitejas var uzaicināt 
Komisiju ierasties uz attiecīgo komiteju 
sanāksmēm, lai paskaidrotu, kādēļ 
atveseļošanas un noturības plāns ir 
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novērtēts negatīvi. Komisija nodrošina, lai 
visa attiecīgā informācija vienlaikus un ar 
vienādiem nosacījumiem būtu pieejama 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 
25.a pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja attiecīgā dalībvalsts objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji 
īstenot atveseļošanas un noturības plānu, 
tai skaitā sasniegt starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, attiecīgā dalībvalsts var 
iesniegt Komisijai pamatotu lūgumu grozīt 
vai aizstāt 17. panta 1. un 2. punktā 
minētos lēmumus. Šajā nolūkā dalībvalsts 
var ierosināt grozītu vai jaunu 
atveseļošanas un noturības plānu. 
Dalībvalsts visu gadu jebkurā laikā var 
lūgt palīdzību, kas tiek sniegta no 
tehniskā atbalsta instrumenta, ievērojot 
Regulu XX/YYYY [ar ko tiek izveidots 
tehniskā atbalsta instruments], lai 
atveseļošanas un noturības plānu grozītu 
vai to aizstātu ar citu.
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Or. en

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 95

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

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

2. Finanšu iemaksa attiecīgajai 
dalībvalstij tiek izmaksāta saskaņā ar šo 
pantu atbilstīgi budžeta apropriācijām un 
atkarībā no pieejamā finansējuma. Šajā 
pantā minētos lēmumus Komisija pieņem 
saskaņā ar 25.a pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 96

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija izmaksā 
priekšfinansējumu 20 % apmērā no 
Savienības fondu nodrošinātā atbalsta 
kopsummas, kas noteikta atveseļošanas 
un noturības plāna apstiprināšanas 
lēmumā, kurš pieņemts saskaņā ar 
17. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti [ar Komisijas īstenošanas aktu] 
apstiprinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā, attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu 
iemaksas un — attiecīgā gadījumā — 
aizdevuma daļas izmaksas pieprasījumu. 
Dalībvalstis šādus izmaksas pieprasījumus 

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti ar Komisijas deleģēto aktu 
apstiprinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā, attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu 
iemaksas un — attiecīgā gadījumā — 
aizdevuma daļas izmaksas pieprasījumu. 
Dalībvalstis šādus izmaksas pieprasījumus 
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var iesniegt Komisijai reizi divos gados. 
Komisija divu mēnešu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai ir 
apmierinoši izpildīti attiecīgie starpposma 
un galīgie mērķrādītāji, kas izklāstīti 
17. panta 1. punktā minētajā lēmumā. 
Novērtējuma vajadzībām ņem vērā 
17. panta 6. punktā minēto operacionālo 
kārtību. Komisijai var palīdzēt eksperti.

var iesniegt Komisijai reizi divos gados. 
Komisija divu mēnešu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai ir 
apmierinoši izpildīti attiecīgie starpposma 
un galīgie mērķrādītāji, kas izklāstīti 
17. panta 1. punktā minētajā lēmumā. 
Novērtējuma vajadzībām ņem vērā 
17. panta 6. punktā minēto darbības 
režīmu. Komisijai var palīdzēt eksperti, 
tostarp eksperti, kurus izraudzījies 
Eiropas Parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts reizi ceturksnī Eiropas 
pusgada procedūras ietvaros ziņo par to, 
kādi panākumi ir gūti atveseļošanas un 
noturības plānu, tostarp 17. panta 6. punktā 
minētās operacionālās kārtības īstenošanā. 
Tālab dalībvalstu ceturkšņa ziņojumus 
pienācīgi atspoguļo valstu reformu 
programmās, kuras izmanto kā 
instrumentu, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem.

Attiecīgā dalībvalsts reizi ceturksnī Eiropas 
pusgada procedūras ietvaros ziņo par to, 
kādi panākumi ir gūti atveseļošanas un 
noturības plānu, tostarp 17. panta 6. punktā 
minētās operacionālās kārtības īstenošanā. 
Tālab dalībvalstu ceturkšņa ziņojumus 
pienācīgi atspoguļo valstu reformu 
programmās, kuras izmanto kā 
instrumentu, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem. Lai būtu garantēta lielāka 
pārredzamība un pārskatatbildība, par 
atveseļošanas un noturības plāniem 
atbildīgie dalībvalstu pārstāvji, kā arī 
attiecīgās iestādes un ieinteresētās 
personas pēc Eiropas Parlamenta 
uzaicinājuma ierodas uz atbildīgo 
komiteju sanāksmēm, lai apspriestu 
pasākumus, kas izklāstīti šajā regulā un 
ar to saskaņā ir īstenojami. Visu attiecīgo 
informāciju dalībvalstis jebkurā procesa 
posmā sniedz vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en
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Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 
vai konfidenciālu informācija, kuras 
izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses.

1. Atveseļošanas un noturības plānus, 
kas apstiprināti ar Komisijas deleģēto aktu 
saskaņā ar 17. pantu, un jebkādu citu 
nozīmīgu informāciju Komisija bez liekas 
kavēšanās vienlaikus un ar vienādiem 
nosacījumiem nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos, lai nodrošinātu 
informētību par attiecīgā atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanai paredzēto 
Savienības finansiālo atbalstu, tostarp 
īstenojot kopīgus komunikācijas 
pasākumus ar attiecīgajām valstu iestādēm.

2. Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos ar skaidri 
redzamu Savienības zīmi, lai nodrošinātu 
informētību par attiecīgā atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanai paredzēto 
Savienības finansiālo atbalstu, tostarp 
īstenojot kopīgus komunikācijas 
pasākumus ar attiecīgajām valstu iestādēm. 
Komisija nodrošina, lai ar Mehānismu 
saistītie izdevumi būtu pamanāmi, un 
tādēļ skaidri norāda, ka projektiem, kas 
saņēmuši atbalstu, ir jāpiešķir zīme „ES 
atveseļošanas iniciatīva”.

Or. en

Grozījums Nr. 101
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Regulas priekšlikums
21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija reizi ceturksnī ziņo 
Eiropas Parlamentam par to, ciktāl ir 
izdevies sasniegt atveseļošanas un 
noturības plānos noteiktos starpposma 
mērķrādītājus, un arī par to, kā attiecīgie 
plāni un spēkā esošās Savienības 
programmas cita citu savstarpēji 
papildina.

Or. en

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Atveseļošanas un noturības rezultātu 

kopsavilkums
1. Komisija izveido atveseļošanas un 
noturības rezultātu kopsavilkumu 
(„rezultātu kopsavilkums”), kas atspoguļo 
to, kā katra dalībvalsts ar savu 
atveseļošanas un noturības plānu īsteno 
reformas un investīcijas, par kurām ir 
panākta vienošanās.
2. Rezultātu kopsavilkumā ir 
galvenie rādītāji — piemēram, sociālie, 
ekonomikas un vides rādītāji —, pēc 
kuriem novērtē, kādu progresu ar 
atveseļošanas un noturības plāniem ir 
izdevies panākt katrā no sešām jomām, 
kas nosaka šīs regulas darbības jomu.
3. Rezultātu kopsavilkumā ir 
norādīts, ciktāl ir izdevies sasniegt 
attiecīgos starpposma mērķrādītājus, kas 
noteikti atveseļošanas un noturības 
plānos, un kādi trūkumi ir konstatēti 
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attiecīgo plānu īstenošanā, un tajā ir 
iekļauti Komisijas ieteikumi par to, kā 
attiecīgos trūkumus novērst.
4. Rezultātu kopsavilkumā ir arī 
apkopoti ieteikumi dalībvalstīm, kas 
saistīti ar valstu atveseļošanas un 
noturības plāniem.
5. Rezultātu kopsavilkums kalpo par 
pamatu dalībvalstu pastāvīgai savstarpējai 
apmaiņai ar labāko praksi, kas īstenojas 
regulāri rīkota strukturēta dialoga veidā.
6. Rezultātu kopsavilkums tiek 
pastāvīgi atjaunināts un ir publiski 
pieejams Komisijas tīmekļa vietnē. Tajā ir 
sniegts pārskats par maksājuma 
pieprasījumiem, maksājumiem, finanšu 
iemaksu apturēšanu un anulēšanu.
7. Komisija ar rezultātu 
kopsavilkumu iepazīstina uzklausīšanas 
sanāksmē, ko rīko Eiropas Parlamenta 
atbildīgās komitejas.

Or. en

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
21.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.b pants
Budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūra
Uz izdevumiem, kas saistīti ar 
Mehānismu, attiecas budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūra, kuru īsteno 
Eiropas Parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 104
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Regulas priekšlikums
23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Parlamentam ir tiesības 
rūpīgi pārbaudīt visus Komisijas lēmumus 
par izdevumiem. Komisija reizi ceturksnī 
informē Eiropas Parlamentu par 
apstiprināto plānu stāvokli, 
apstiprinātajiem šo plānu grozījumiem, 
iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem, 
lēmumiem, kas pieņemti par 
maksājumiem, kā arī par maksājumu 
apturēšanu, maksājumu anulēšanu un 
līdzekļu atgūšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 105

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Komisija reizi ceturksnī informē 
Eiropas Parlamentu par Mehānisma 
līdzekļu galīgajiem saņēmējiem, 
iesniedzot attiecīgu sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 106

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Komisija reizi ceturksnī atklātas 
uzklausīšanas sanāksmē ziņo Eiropas 
Parlamentam par Mehānisma īstenošanu 
dalībvalstīs. Ziņojumā ir detalizēta 
informācija par attiecīgajām summām, 
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kas ir ar saistību segumu un ir izmaksātas 
dalībvalstīm, informācija par to, ciktāl ir 
izdevies sasniegt apstiprinātos starpposma 
mērķus, kā arī jebkāda cita nozīmīga 
informācija, un tādējādi attiecībā uz 
Mehānismu tiek nodrošināta pilnīga 
pārredzamība un atklātība. 

Or. en

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada ziņojums Ceturkšņa ziņojumi

Or. en

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija par šajā regulā paredzētā 
Mehānisma īstenošanu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada ziņojumu.

1. Komisija par šajā regulā paredzētā 
Mehānisma īstenošanu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ceturkšņa 
ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada ziņojumā iekļauj informāciju 2. Ceturkšņa ziņojumā iekļauj 
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par progresu, kas panākts, dalībvalstīm 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus 
saskaņā ar Mehānismu.

informāciju par progresu, kas panākts, 
dalībvalstīm īstenojot atveseļošanas un 
noturības plānus saskaņā ar Mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

3. Ceturkšņa ziņojumā sniedz arī šādu 
informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 111

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācija par to ieņēmumu 
apjomu, kas Mehānismam piešķirts 
saskaņā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumentu iepriekšējā gadā 
sadalījumā pa budžeta pozīcijām, un

a) informācija par to ieņēmumu 
apjomu, kas Mehānismam piešķirts 
saskaņā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumentu iepriekšējā gadā 
sadalījumā pa budžeta pozīcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 112

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācija par to, kā ar Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instrumenta 
starpniecību iegūtās summas palīdzējušas 

b) informācija par to, kā ar Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instrumenta 
starpniecību iegūtās summas palīdzējušas 
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sasniegt Mehānisma mērķus. sasniegt Mehānisma mērķus; un

Or. en

Grozījums Nr. 113

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) detalizēta informācija par 
pieprasījumiem izmantot tehniskā atbalsta 
instrumentu, lai sagatavotu, grozītu, 
īstenotu un uzlabotu atveseļošanas un 
noturības plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Četrus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai neatkarīgu izvērtējuma 
ziņojumu par tās īstenošanu, bet ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc 2027. gada beigām — 
neatkarīgu ex post izvērtējuma ziņojumu.

1. Četrus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai neatkarīgu izvērtējuma 
ziņojumu par tās īstenošanu, bet ne vēlāk 
kā 12 mēnešus pēc 2027. gada beigām — 
neatkarīgu ex post izvērtējuma ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
6.a nodaļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

DELEĢĒŠANAS ĪSTENOŠANA
25.a pants

Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 9., 17. un 
19. pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz laiku līdz 2027. gada 
31. decembrim.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 9., 17. un 
19. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 9., 17. un 19. pantu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību 
un to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir saskanīga, lietderīga un 
samērīga.

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā pamanāmību ar skaidri 
redzamu Savienības zīmi (jo īpaši darbību 
un to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir saskanīga, lietderīga un 
samērīga. Saņēmēji nodrošina, lai ar 
Mehānismu saistītie izdevumi būtu 
pamanāmi, un tādēļ projektiem, kas 
saņēmuši atbalstu, piešķir zīmi „ES 
atveseļošanas iniciatīva”.

Or. en

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Komiteju procedūra

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, 
piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 
5. pantu.

Or. en


