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Grozījums Nr. 59
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Regulas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina 
par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju ierosināt noraidīt 
Komisijas priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, vienlaikus izvairoties 
no vides degradācijas un neradot būtisku 
kaitējumu nevienai ekosistēmai, kurā 
atlikušās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kompensētas ar līdzvērtīgu absorbciju, un 
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radot resursu un emisiju slēgtu ciklu, 
kurā resursu izmantošanas efektivitāte 
palielinātos par desmit reizēm 
salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni un 
kurā produkti un ekonomika tiktu veidoti 
tā, lai atkritumu rašanos neparedzētu 
vispār.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Marek Belka

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu, Eiropas sociālo tiesību pīlāru 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, koncentrējot 
Savienības finansējumu uz videi 
draudzīgiem (zaļiem) mērķiem, taču 
vienlaikus neapdraudot ES sociālo un 
ekonomisko ilgtspēju. Ar šo regulu īsteno 
vienu no prioritātēm, kas noteiktas 
paziņojumā par Eiropas zaļo kursu 
(“Eiropas zaļais kurss”)11, un tā ir daļa no 
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāna12, kas 
nodrošina īpašu finansējumu saskaņā ar 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu 
kohēzijas politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskos un sociālos uzdevumus, kas 
saistīti ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

__________________ __________________
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11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
un sociāliem mērķiem. Ar šo regulu īsteno 
vienu no prioritātēm, kas noteiktas 
paziņojumā par Eiropas zaļo kursu 
(“Eiropas zaļais kurss”)11, un tā ir daļa no 
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāna12, kas 
nodrošina īpašu finansējumu saskaņā ar 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu 
kohēzijas politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskos, sociālos un reģionālos 
uzdevumus un atšķirības pārejā uz 
ilgtspējīgu, klimatneitrālu, sociāli 
līdzsvarotu un iekļaujošu aprites 
ekonomiku, kurā atlikušās siltumnīcefekta 
gāzu emisijas kompensētas ar līdzvērtīgu 
absorbciju.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem un Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Eva Maydell, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas (1) Tiesiskais regulējums, kas 
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reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar enerģētikas pārkārtošanu uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, kurā 
atlikušās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kompensētas ar līdzvērtīgu absorbciju.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Isabel Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Neilgi pēc tam, kad Komisija 
pilnvaru termiņa sākumā bija 
iepazīstinājusi ar savām prioritātēm, ES 
kopā ar pārējo pasauli bija jācīnās pret 
Covid-19 pandēmiju un tās ietekmi uz 
veselību un ekonomiku. Tam vajadzētu 
novest pie īstermiņa un vidēja termiņa 
mērķu pārvērtēšanas, nosakot par 
prioritātēm gan pandēmijas ietekmes 
skartās ekonomikas stimulēšanu, gan tās 
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izraisītās veselības un sociālās jomas 
ārkārtas situācijas risināšanu. Šajā 
nolūkā prioritāte būtu jāpiešķir 
ekonomikas attīstībai un darbvietu 
radīšanai.

Or. es

Grozījums Nr. 66
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā — jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa — vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Šāda situācija rada ne 
tikai dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Šo mērķu 
sasniegšanai ir būtiski nodrošināt, ka 
kritēriji un rādītāji TPF finansēto 
programmu progresa novērtēšanā ir 
pietiekami vērienīgi mērķa sasniegšanai. 
Lai to panāktu, ir vajadzīgi nelineāri, 
eksponenciāli uzlabojumi pārejas 
centienos un zinātniski pamatota pieeja, 
kas paredz apzināties sasniedzamo mērķi 
un izvēlēties darbības tā sasniegšanai, lai 
tādējādi palielinātu mērķu vērienīgumu 
nolūkā izvairīties no neatgūstamām 
investīcijām un bloķējošu efektu 
veidošanās ekonomikā. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā — jo īpaši oglēm, lignīta, 
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kūdras un degslānekļa — vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Šāda situācija rada ne 
tikai dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar 
plašāku sociālo un ekonomisko ietekmi uz 
tiem reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi 
no fosilā kurināmā — jo īpaši oglēm, 
lignīta, kūdras un degslānekļa — vai 
nozarēm, kurās ir vislielākā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāte. Šāda situācija 
rada ne tikai dažāda ātruma pārkārtošanās 
risku Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 

(2) Pāreja uz ilgtspējīgu un 
klimatneitrālu aprites ekonomiku ir viens 
no svarīgākajiem Savienības politikas 
mērķiem. 2019. gada 12. decembrī 
Eiropadome apstiprināja mērķi līdz 2050. 
gadam panākt klimatneitrālu Savienību 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. Lai 
gan cīņa pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem 
un vidējā termiņā nodrošinās iespējas un 
risināmus jautājumus, ne visi reģioni un 
dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena 
izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas 
reaģēšanas spējas. Daži no tiem ir 
attīstītāki nekā citi, savukārt enerģētikas 
pārkārtošana ir saistīta ar plašāku sociālo 
un ekonomisko ietekmi uz tiem reģioniem, 
kuri lielā mērā ir atkarīgi no cietā fosilā 
kurināmā — jo īpaši oglēm, lignīta, kūdras 
un degslānekļa — vai nozarēm, kurās ir 
vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
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mērķiem. mērķiem. Dalībvalstīm būtu jādod 
pietiekami daudz laika, lai tās līdz 
2050. gadam sasniegtu labākos 
iespējamos rezultātus atbilstīgi ES oglekļa 
emisiju neitralitātes mērķim un lai varētu 
novērst reģionu atpalicību.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā — jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa — vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Šāda situācija rada ne 
tikai dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Tam būs vajadzīgas 
ievērojamas jaunas investīcijas, jo īpaši 
jaunās un inovatīvās tehnoloģijās. Lai gan 
cīņa pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem 
un vidējā termiņā nodrošinās iespējas un 
risināmus jautājumus, ne visi reģioni un 
dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena 
izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas 
reaģēšanas spējas. Daži no tiem ir 
attīstītāki nekā citi, savukārt pārkārtošanās 
ir saistīta ar plašāku sociālo un ekonomisko 
ietekmi uz tiem reģioniem, kuri lielā mērā 
ir atkarīgi no fosilā kurināmā — jo īpaši 
oglēm, lignīta, kūdras un degslānekļa — 
vai nozarēm, kurās ir vislielākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte. 
Šāda situācija rada ne tikai dažāda ātruma 
pārkārtošanās risku Savienībā attiecībā uz 
rīcību klimata politikas jomā, bet arī 
pieaugošas atšķirības starp reģioniem, kas 
kaitē sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas mērķiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 69
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā — jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa — vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Šāda situācija rada ne 
tikai dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā, jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa, no nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte, vai no nozarēm, kuru 
produktus ietekmē ES pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti. Šāda situācija rada ne 
tikai dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Marek Belka
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Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā — jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa — vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Šāda situācija rada ne 
tikai dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

(2) Pāreja uz klimatneitrālu, aprites un 
pasaules mērogā konkurētspējīgu 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome ar t. s. Jauno 
zaļo kursu apstiprināja mērķi līdz 
2050. gadam panākt klimatneitrālu 
Savienību saskaņā ar Parīzes nolīguma 
mērķiem. Lai gan cīņa pret klimata 
pārmaiņām un vides degradāciju ilgtermiņā 
dos labumu visiem un vidējā termiņā 
nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā — jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa — vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Šāda situācija rada ne 
tikai dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites (2) Pāreja uz ilgtspējīgu, 
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ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

klimatneitrālu, sociāli līdzsvarotu un 
iekļaujošu aprites ekonomiku ir viens no 
svarīgākajiem Savienības politikas 
mērķiem. 2019. gada 12. decembrī 
Eiropadome apstiprināja mērķi līdz 2050. 
gadam panākt klimatneitrālu Savienību 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. Lai 
gan cīņa pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem 
un vidējā termiņā nodrošinās iespējas un 
risināmus jautājumus, ne visi reģioni un 
dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena 
izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas 
reaģēšanas spējas. Daži no tiem ir 
attīstītāki nekā citi, savukārt pārkārtošanās 
ir saistīta ar plašāku sociālo un ekonomisko 
ietekmi uz tiem reģioniem, kuri lielā mērā 
ir atkarīgi no fosilā kurināmā – jo īpaši 
oglēm, lignīta, kūdras un degslānekļa – vai 
nozarēm, kurās ir vislielākā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāte. Šāda situācija 
rada ne tikai dažāda ātruma pārkārtošanās 
risku Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Clara Ponsatí Obiols

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir obligāts un viens no 
svarīgākajiem Savienības politikas 
mērķiem. 2019. gada 12. decembrī 
Eiropadome apstiprināja mērķi līdz 2050. 
gadam panākt klimatneitrālu Savienību 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. Lai 
gan cīņa pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem 
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termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

un vidējā termiņā nodrošinās iespējas un 
risināmus jautājumus, ne visi reģioni un 
dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena 
izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas 
reaģēšanas spējas. Daži no tiem ir 
attīstītāki nekā citi, savukārt pārkārtošanās 
ir saistīta ar plašāku sociālo un ekonomisko 
ietekmi uz tiem reģioniem, kuri lielā mērā 
ir atkarīgi no fosilā kurināmā – jo īpaši 
oglēm, lignīta, kūdras un degslānekļa – vai 
nozarēm, kurās ir vislielākā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāte. Šāda situācija 
rada ne tikai dažāda ātruma pārkārtošanās 
risku Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā sniegs gan iespējas un radīs 
risināmus jautājumus, gan arī nesīs 
zaudējumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
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kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Tā kā Covid-19 pandēmija ir 
radījusi nepieredzētas problēmas sociālajā 
un bezdarba aspektā visā Savienībā, ar 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu 
nākamajos divos gados vajadzētu gan 
turpināt īstenot Eiropas zaļā kursa 
mērķus, gan arī panākt līdzsvaru starp 
zaļā kursa iniciatīvu risināšanu un 
sociālekonomisko seku novēršanu, lai 
nepalielinātu sociālos un bezdarba riskus 
un atšķirības starp reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Isabel Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
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pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

pieņemamai, galu galā veicinot Eiropas 
Savienības ekonomikas attīstību un 
uzturot tās pamatprincipus, piemēram, 
iekšējā tirgus politikas virzienus. Tāpēc 
gan Savienībai, gan dalībvalstīm jau no 
paša sākuma ir jāņem vērā tās ekonomiskā 
un sociālā ietekme un jāizmanto visi 
iespējamie instrumenti, lai mazinātu 
nelabvēlīgās sekas un tādējādi ņemtu vērā 
tos, kurus īpaši ietekmē šī politika, proti, 
jauniešus un gados vecākus cilvēkus. Šajā 
ziņā liela nozīme ir Savienības budžetam.

Or. es

Grozījums Nr. 76
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Kontrolētas 
un taisnīgas pārkārtošanās mērķis ir 
novērst ekonomikas lejupslīdi visvairāk 
skartajos reģionos, vienlaikus 
neapdraudot šo reģionu ekonomiskās 
attīstības perspektīvas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai, ilgtspējīgai un sociāli 
iekļaujošai, pilnībā ievērojot darba 
tiesības, novēršot bezdarbu un 
sociālekonomisko marginalizāciju. Tāpēc 
gan Savienībai, gan dalībvalstīm jau no 
paša sākuma ir jāņem vērā tās ekonomiskā, 
sociālā un reģionālā ietekme un jāizmanto 
visi iespējamie instrumenti, lai mazinātu 
nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela loma 
būtu jāuzņemas Savienības budžetam.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Marek Belka

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai, iekļaujošai un visiem 
sociāli pieņemamai, kā arī ar to jāveicina 
kvalitatīvu darbvietu radīšana un 
nabadzības izskaušana. Tāpēc gan 
Savienībai, gan dalībvalstīm jau no paša 
sākuma ir jāņem vērā tās ekonomiskā un 
sociālā ietekme un jāizmanto visi 
iespējamie instrumenti, lai mazinātu 
nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela nozīme 
ir Savienības budžetam.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Eva Maydell, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai, turklāt tajā jāņem vērā 
ekonomiskā efektivitāte, energoapgādes 
drošība un enerģijas pieejamība cenas 
ziņā. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Clara Ponsatí Obiols

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas un veicinātu 
stabilu un kvalitatīvu nodarbinātību. Šajā 
ziņā liela nozīme ir Savienības budžetam.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jāmazina nevienlīdzība, jābūt taisnīgai un 
visiem sociāli pieņemamai. Tāpēc gan 
Savienībai, gan dalībvalstīm jau no paša 
sākuma ir jāņem vērā tās ekonomiskā un 
sociālā ietekme un jāizmanto visi 
iespējamie instrumenti, lai mazinātu 
nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela nozīme 
ir Savienības budžetam.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā, vides un sociālā 
ietekme un jāizmanto visi iespējamie 
instrumenti, lai mazinātu nelabvēlīgās 
sekas. Šajā ziņā liela nozīme ir Savienības 
budžetam.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
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pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā 
liela nozīme ir Savienības budžetam.

pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas un veicinātu 
stabilu un kvalitatīvu nodarbinātību, 
vienlaikus paturot prātā, ka Savienības 
budžetu veido Eiropas nodokļu maksātāji.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pārkārtošanās uz oglekļa emisiju 
ziņā neitrālu ekonomiku ir arī iespēja 
radīt vairāk darbvietu. Saskaņā ar 
Eiropas Komisijas 2019. gada pārskatu 
par svarīgākajām norisēm nodarbinātības 
un sociālās situācijas jomā Eiropā 
(ESDE) pārkārtošanās uz oglekļa emisiju 
ziņā neitrālu ekonomiku palielinās 
pieejamo darbvietu skaitu. Paredzams, ka 
līdz 2030. gadam pārkārtošanās radīs 
papildu 1,2 miljonus darbvietu Eiropas 
Savienībā papildus jau plānotajiem 
12 miljoniem jaunu darbvietu. Komisija 
uzskata, ka pārkārtošanās varētu mazināt 
patlaban vērojamo darbvietu polarizāciju, 
ko izraisa automatizācija un digitalizācija, 
un radīt darbvietas arī atalgojuma un 
prasmju skalas vidējā līmenī — 
galvenokārt būvniecības un ražošanas 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Clara Ponsatí Obiols
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Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šī pārkārtošanās ietvers vairāku 
nozaru un ražošanas procesu 
digitalizāciju. Savienība ir apņēmusies 
nodrošināt, ka neviena dalībvalsts vai 
uzņēmums neizmanto šādu digitalizāciju, 
lai kaitētu pilsoņu pamattiesībām un 
brīvībām.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Jaunajā 2021.–2027. gada DFS 
taisnīga pārkārtošanās būtu jāīsteno kā 
horizontāla politikas pieeja, un tādēļ tai 
vajadzētu būt pietiekami finansētai. Kā 
izklāstīts Eiropas zaļajā kursā un 
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu 
nevajadzētu uzskatīt par patstāvīgu 
finansēšanas instrumentu, bet gan tam 
būtu jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, 
nodrošinot visiem taisnīgu pārkārtošanos 
uz klimatneitralitāti. Tai būtu jāpalīdz 
novērst sociālās, ekonomiskās un 
reģionālās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 87
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tam būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem, kā arī sniedzot savu ieguldījumu 
stabilā un ilgtspējīgā ekonomikā, videi 
draudzīgu darbvietu radīšanā un pozitīvā 
ietekmē uz sabiedrības veselību.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
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mērķiem. mērķiem. Zaļais kurss nedrīkst radīt 
nesamērīgu papildu finansiālo slogu 
Eiropas rūpniecībai un MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Carmen Avram

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, jo īpaši 
ņemot vērā tās jomas un dalībvalstis, 
kuras visvairāk ietekmē pārkārtošanās uz 
jaunu energoresursu struktūru, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
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laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz gan novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti līdz 
2050. gadam, gan sasniegt visus citus 
Savienības mērķus vides jomā, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt 
klimatiskās pārkārtošanās negatīvo 
ietekmi, atbalstot vissmagāk skartās 
teritorijas un attiecīgos darba ņēmējus, 
nodrošinot jaunu un inovatīvu ilgtspējīgu 
valsts un privāto projektu īstenošanu un 
citus centienus, kas var pārveidot vietējo 
ekonomiku, darba dzīvi un privātos 
uzņēmumus klimatneitrālā, aprites, 
netoksiskā un ilgtspējīgā veidā citos vides 
aspektos. Saskaņā ar TPF konkrēto mērķi 
TPF atbalstītajām darbībām būtu tieši 
jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību, šos pasākumus īstenojot 
ar izglītības un kvalifikācijas celšanas 
palīdzību un finansējot darbietilpīgus 
projektus, kas rada jaunas darbvietas, 
piemēram, projektus ilgtspējīgas 
būvniecības un zaļās infrastruktūras 
jomā. Tas atspoguļots TPF konkrētajā 
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mērķī, kas ir noteikts tajā pašā līmenī un 
norādīts kopā ar politikas mērķiem Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [4.] pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir novērst un 
veiksmīgi risināt klimatiskās 
pārkārtošanās sociālās, vides, 
ekonomiskās un reģionālās problēmas, 
atbalstot vissmagāk skartās teritorijas, 
vietējās kopienas un attiecīgos darba 
ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto mērķi 
TPF atbalstītajām darbībām būtu tieši 
jāveicina pārkārtošanās sociālās, vides, 
ekonomiskās un reģionālās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību, turklāt darot to ar 
īpašiem pasākumiem, kuru mērķis ir 
nodrošināt darbinieku atalgojumu, dzīves 
kvalitāti un apmācību, kā arī apspriežoties 
ar visām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un palielinot informētību 
krietnu laiku pirms tiek plānots, kā 
īstenojami taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.
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Or. en

Grozījums Nr. 93
Marek Belka

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. Būtu jācenšas radīt TPF 
sinerģijas un papildināmību ar pārējiem 
diviem taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma pīlāriem. TPF mērķis ir 
mazināt klimata pārmaiņu negatīvo 
ietekmi, atbalstot vissmagāk skartās 
teritorijas un attiecīgos darba ņēmējus, 
vienlaikus uzlabojot ES globālo 
konkurētspēju, kā arī sociālo un 
ekonomisko standartu noteikšanas darba 
kārtību. Saskaņā ar TPF konkrēto mērķi 
TPF atbalstītajām darbībām būtu tieši 
jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. Būtu jācenšas radīt TPF 
sinerģijas un papildināmību ar pārējiem 
diviem taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma pīlāriem, lai nodrošinātu, ka 
visi trīs pīlāri darbojas vienu un tos pašu 
mērķu sasniegšanai. TPF mērķis ir 
mazināt klimata pārmaiņu negatīvo 
ietekmi, atbalstot vissmagāk skartās 
teritorijas un attiecīgos darba ņēmējus. 
Saskaņā ar TPF konkrēto mērķi TPF 
atbalstītajām darbībām būtu tieši jāveicina 
pārkārtošanās ietekmes mazināšana, 
finansējot vietējās ekonomikas 
diversifikāciju un modernizāciju un 
mazinot negatīvo ietekmi uz nodarbinātību. 
Tas atspoguļots TPF konkrētajā mērķī, kas 
ir noteikts tajā pašā līmenī un norādīts kopā 
ar politikas mērķiem Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [4.] pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Eva Maydell, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina taisnīgas enerģētikas 
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mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

pārkārtošanas ietekmes mazināšana, 
finansējot vietējās ekonomikas 
diversifikāciju un modernizāciju un 
mazinot negatīvo ietekmi uz nodarbinātību, 
kvalifikācijas paaugstināšanu vai vietējā 
darbaspēka pārkvalificēšanu. Tas 
atspoguļots TPF konkrētajā mērķī, kas ir 
noteikts tajā pašā līmenī un norādīts kopā 
ar politikas mērķiem Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [4.] pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo 
ietekmi uz nodarbinātību. Tas atspoguļots 
TPF konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā 
pašā līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju, mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību un atjaunojot reģionu 
ilgtermiņa konkurētspēju. Tas atspoguļots 
TPF konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā 
pašā līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Maximilian Krah, Gunnar Beck, Francesca Donato
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Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību, ko radītu zaļais kurss. 
Tas atspoguļots TPF konkrētajā mērķī, kas 
ir noteikts tajā pašā līmenī un norādīts kopā 
ar politikas mērķiem Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [4.] pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Taisnīgas pārkārtošanās fonda 
(TPF) mērķis ir līdz 2050. gadam panākt 
oglekļa neitralitāti, un šim mērķim ir 
vajadzīgs atbilstošs finansējuma līmenis. 
Šim finansējumam vajadzētu būt 
nodalītam no citu ES strukturālo un 
investīciju fondu finansējuma. TPF būtu 
jāfinansē kā daļa no pastiprinātas 
daudzgadu finanšu shēmas 2021.–
2027. gadam ar jauniem pašu resursiem 
un spēju palīdzēt Eiropas ekonomikas 
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atveseļošanas procesā.

Or. pt

Grozījums Nr. 99
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 30 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
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mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 101
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šā mērķa 
sasniegšanu papildinās brīvprātīga 
līdzekļu pārvietošana no ERAF un ESF+, 
par ko lemj katra dalībvalsts.

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
būtu jāpalīdz pilnībā sasniegt ar 
līdzekļiem, kurus var pārvietot no citiem 
fondiem, uz kuriem attiecas Regula (ES) 
[jaunā KNR].

Or. en

Grozījums Nr. 103
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
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ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

ieguldījums vispārējos klimata pasākumos, 
turklāt balstoties uz ES taksonomiju, it 
sevišķi principu par būtiska kaitējuma 
nenodarīšanu. Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 25 
% apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Šo mērķi palīdzēs pilnībā 
sasniegt līdzekļi, kas pārvietoti no ERAF 
un ESF+.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, kohēzijas politikai un TPF būtu 
jāsniedz būtisks ieguldījums vispārējos 
klimata pasākumos. Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 25 
% apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Šo mērķi palīdzēs pilnībā 
sasniegt līdzekļi, kas pārvietoti no ERAF 
un ESF+, un tādēļ tie ir svarīgi, lai 
palīdzētu kohēzijas fondu līdzekļus 
novirzīt ES klimata mērķu atbalstam.

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Carmen Avram

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+ atbilstoši 
attīstības vajadzībām, kuras reģionālā un 
vietējā līmenī noteiktas valstu taisnīgas 
pārkārtošanās plānos.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Marek Belka

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, Eiropas sociālo tiesību pīlāru un 
vērienīgākiem Savienības mērķiem, kā 
ierosināts Eiropas zaļajā kursā, TPF būtu 
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ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

jāsniedz būtisks ieguldījums vispārējos 
klimata pasākumos. Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 25 
% apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Šo mērķi palīdzēs pilnībā 
sasniegt līdzekļi, kas pārvietoti no ERAF 
un ESF+.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pamatojoties uz Eiropas 
Investīciju bankas pamatnostādnēm, būtu 
jāatļauj finansējums līdz 75 % apmērā no 
TPF atbalstītā projekta paredzamajām 
izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem vajadzētu būt 
samērīgiem ar tā vērienīgajiem mērķiem. 
Lai to panāktu, TPF vajadzētu būt 
pilntiesīgam fondam, kam ir savs 
atsevišķs un atbilstīgs finanšu piešķīrums 
neatkarīgi no piešķīrumiem citiem ES 
struktūrfondiem un investīciju fondiem. 
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Piekļuvei TPF nevajadzētu būt atkarīgai 
no pārvietojumiem no citiem fondiem. 
Tomēr ar TPF resursiem vien nepietiks, 
lai atrisinātu visas problēmas, kas 
saistītas ar taisnīgu un iekļaujošu 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti. Šā 
iemesla dēļ TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi, bet tie nekādā gadījumā 
nedrīkstētu aizstāt kohēzijas jomas 
investīciju finansēšanas shēmas un TPF 
izveidei nevajadzētu samazināt citu fondu 
līdzekļus vai paredzēt obligātus 
pārvietojumus no šādiem fondiem, uz 
kuriem attiecas Regula (ES) [jaunā 
KNR], tādējādi nodrošinot politikas un 
mērķu papildināmību. Līdzekļu 
piešķiršana TPF nedrīkstētu notikt uz to 
reģionu rēķina, kuri no tās negūst 
labumu, jo tas varētu palielināt 
strukturālās atšķirības.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Carmen Avram

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi, kas būtu jāsaglabā kā īpašs un 
atsevišķs investīciju instruments, kura 
nopelni attiecībā uz daudziem ES 
reģioniem ir labi apliecināti; turklāt ar 
TPF un kohēzijas fondu piešķīrumiem 
būtu jāizvairās no atšķirību 
palielināšanās starp ES dalībvalstīm, jo 
īpaši Covid-19 krīzes laikā un pēc tās.

Or. en



AM\1206333LV.docx 37/98 PE652.545v01-00

LV

Grozījums Nr. 110
Roberts Zīle

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi, bet nebūtu jāparedz obligāta 
ERAF līdzekļu pārvietošana TPF 
finansēšanai. Dalībvalstīm daļa ERAF 
līdzekļu būtu jāatvēl pārkārtošanās skarto 
reģionu ekonomikas atveseļošanai, 
tādējādi papildinot TPF sniegto sociālo 
atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi, bet tie nekādā gadījumā nedrīkst 
aizstāt šādas investīcijas un jo īpaši 
finansējumu no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā 
fonda (ESF+) vai Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA).

Or. en

Grozījums Nr. 112
Marek Belka

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursi būtu ievērojami 
jāpalielina un ar tiem jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi, lai varētu sasniegt ES vērienīgos 
mērķus. TPF izveides dēļ nebūtu jebkādā 
veidā jāsamazina citu fondu līdzekļi, 
piemēram, to, uz kuriem attiecas Kopīgo 
noteikumu regula, vai šie līdzekļi 
jāpārvieto.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
resursi, kas pieejami saskaņā ar kohēzijas 
politikas instrumentiem un visiem citiem 
attiecīgajiem ES un valstu finansēšanas 
instrumentiem, kuri paredzēti 
neaizsargātām nozarēm, un nebūtu 
jānoved pie līdzekļu samazināšanas tiem 
fondiem, uz kuriem attiecas Regula 
(ES).../... [jaunā KNR] vai šo fondu 
līdzekļu pārvietošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Enikő Győri

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina (7) TPF resursi var papildināt 
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kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

kohēzijas politikas ietvaros pieejamos 
resursus. TPF izveides dēļ nebūtu 
jāsamazina to fondu līdzekļi, uz kuriem 
attiecas Regula (ES) [jaunā KNR], vai šie 
līdzekļi jāpārvieto.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Marek Belka

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Papildu resursiem Savienības 
budžetā TPF un tā vērienīgo mērķu 
finansēšanai vajadzētu nākt no 
Savienības jauno pašu resursu groza, 
tostarp mehānismiem un nodokļiem, kam 
būtu labvēlīga ietekme uz taisnīgu 
pārkārtošanos, piemēram, ienākumiem no 
oglekļa ievedkorekcijas mehānisma, 
ienākumiem no emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas, kā arī no nodokļu 
uzlikšanas digitālajiem pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Carmen Avram

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai ar Taisnīgas pārkārtošanās 
fondu varētu risināt ārkārtējās problēmas, 
ar kurām saskaras Eiropa, tas ir 
jāpalielina ar jauniem pašu resursiem, 
kuriem būtu jānāk no jauniem nodokļiem, 
piemēram, ES digitālā nodokļa un 
finanšu sektora nodokļiem. Jo īpaši 
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Eiropai līdz gada beigām būtu jāiesniedz 
priekšlikums par ES digitālo nodokli.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, 
klimatneitrālu, sociāli līdzsvarotu un 
iekļaujošu ekonomiku ir izaicinājums 
visām dalībvalstīm. Tomēr ne visām 
dalībvalstīm un reģioniem ir vienādas 
izejas pozīcijas un vajadzības, un tas 
nozīmē, ka dažas no tām būs daudz vairāk 
pakļautas sociāliem un ekonomiskiem 
riskiem. Pārkārtošanās būs īpaši grūta 
dalībvalstīm, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu vajadzības un spēja 
finansēt vajadzīgās investīcijas, lai tās 
varētu risināt sociālās, ekonomiskās un 
reģionālās problēmas, kas saistītas ar 
taisnīgu un iekļaujošu pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Carmen Avram

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš arī tām 
dalībvalstīm, kuras lielā mērā ir atkarīgas 
no kodolelektrostacijās ražotas enerģijas, 
jo šādas stacijas nevar slēgt vienā dienā, 
un jāturpina investīcijas kodolpētniecībā 
un atkritumu apsaimniekošanā. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
cieto fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta 
gāzu ziņā intensīvām rūpnieciskajām 
darbībām, kuras pakāpeniski jāizbeidz vai 
jāpielāgo, lai pārkārtotos uz 
klimatneitralitāti, un kurām tam trūkst 
finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu jāaptver 
visas dalībvalstis, bet šī fonda finanšu 
līdzekļu sadalījumā būtu jāatspoguļo 
pārkārtošanās sākumstāvoklis, 
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pārkārtoties uz klimatneitralitāti. paļaušanās uz cieto fosilo kurināmo 
energoresursu struktūrā un dalībvalstu 
spēja finansēt vajadzīgās investīcijas, lai 
atvieglotu pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti un ilgtspējīgu Eiropu.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām 
vai tādu produktu ražošanu, kas nav 
savienojami ar klimata neitralitātes mērķi, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties un līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Marek Belka

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu (8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
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ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tāpēc 
nevienu dalībvalsti vai tās iedzīvotājus 
nevajadzētu atstāt bez atbalsta. Tādēļ TPF 
būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Isabel Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras līdz šim lielā mērā 
paļāvās uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

Or. es
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Grozījums Nr. 123
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo un — mazākā apmērā — 
uz siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālo plānu un to projektu 
īstenošanas plānošanā būtu nopietni 
jāņem vērā tas, ka daži reģioni ir ļoti 
atkarīgi no fosilā kurināmā, lai tādējādi 
novērstu turpmākas sociālās, 
ekonomiskās un reģionālās atšķirības, ko 
rada bezdarbs un nabadzība Savienībā. 
Būtu jāpiešķir nepieciešamie līdzekļi to 
darbinieku apmācībai, kurus tieši vai 
netieši skar šīs programmas.
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Or. en

Grozījums Nr. 125
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības mērķus 
klimata un vides jomā un ES ilgtspējīga 
finansējuma taksonomiju, tostarp 
principu par būtiska kaitējuma 
nenodarīšanu. Investīciju sarakstā būtu 
jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta vietējo 
ekonomiku un ir ilgtspējīgas ilgtermiņā, 
ņemot vērā visus zaļā kursa mērķus. 
Finansētajiem projektiem būtu jāveicina 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku, vienlaikus nekaitējot 
nevienam citam ES taksonomijas 
regulējumā noteiktajam vides mērķim un 
saskaņā ar principu par būtiska kaitējuma 
nenodarīšanu. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
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ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, 
dzelzceļa savienojamībai un ātrgaitas 
vilcieniem, enerģijas tīkliem, piemēram, 
viedajiem tīkliem un supertīkliem, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina. 
Tehniskais atbalsts būtu jāpalielina, 
veidojot vietējā un valsts līmeņa 
inkubatorus un projektu “bērnudārzus”, 
kuri apvienotu finansētājus un projektu 
virzītājus. Šiem inkubatoriem jo īpaši 
būtu jāveicina dažādi jaunuzņēmumi, 
publiskā un privātā sektora partnerības 
un revolucionāras tehnoloģijas un 
pakalpojumu modeļi, lai palīdzētu šiem 
projektu priekšlikumiem sagatavoties 
finansējuma saņemšanai valsts un ES 
līmenī.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
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klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu, 
galvenokārt, jāmazina vides 
pārkārtošanas negatīvā ietekme uz 
ekonomiku un sabiedrību, un jāveicina 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku. Investīcijas pārejas 
energoavotos, piemēram, dabas gāzē, ir 
tiesīgas saņemt atbalstu, ja tādas 
investīcijas ievērojami samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un ļauj 
izmantot atjaunojamos energoresursus kā 
ilgtspējīgu alternatīvu. Sarūkošajās 
nozarēs, piemēram, enerģijas ražošanā, 
izmantojot ogles, lignītu, kūdru un 
degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata jomā un līdz 
2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina. Ir 
arī jāatbalsta rūpnīcas un rūpniecības 
parki to centienos pielāgot savas telpas 
jaunām ilgtspējīgām darbībām.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
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Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Marek Belka

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam13 sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti, vienlaikus saglabājot un 
uzlabojot nodarbinātību un izvairoties no 
vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pakāpeniska pārkārtošanās uz 
sociāli līdzsvarotu, inovatīvu, ekonomiski 
ilgtspējīgu un klimatneitrālu aprites 
ekonomiku. Nozarēs ar augstu CO2 
emisijas līmeni, piemēram, enerģijas 
ražošanā, izmantojot ogles, lignītu, kūdru 
un degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu, vienlaikus šajā jautājumā 
sadarbojoties ar sociālajiem partneriem, 
arodbiedrībām un citām ieinteresētajām 
personām, lai rastu līdzsvarotu, taču 
apņēmīgu laika grafiku šādām darbībām. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina darbības 
ar zemu oglekļa emisiju, izmantojot jaunas 
tehnoloģijas, jaunus procesus, jaunus 



AM\1206333LV.docx 49/98 PE652.545v01-00

LV

inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

produktus vai izņēmuma gadījumos — 
cenas ziņā pieņemamu enerģiju ar zemu 
emisijas līmeni, tādējādi būtiski samazinot 
emisiju saskaņā ar ES 2030. gada 
mērķrādītājiem klimata jomā un līdz 2050. 
gadam13 sasniedzamo ES klimatneitralitāti, 
vienlaikus saglabājot un uzlabojot 
kvalificētu nodarbinātību, izvairoties no 
vides degradācijas un turpinot stiprināt ES 
konkurētspēju pasaulē. Īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz konkurētspējīgu, 
ilgtspējīgu, klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
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būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

būtu jādod priekšroka investīcijām, kas 
atbalsta iedzīvotājus, darba ņēmējus, 
kopienas un vietējo ekonomiku un ir 
ilgtspējīgas vidējā termiņā un ilgtermiņā, 
turklāt kurās pilnībā ņemti vērā visi zaļā 
kursa, Parīzes nolīguma un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra mērķi. Finansētajiem 
projektiem būtu jāveicina pārkārtošanās uz 
ilgtspējīgu, klimatneitrālu, sociāli 
līdzsvarotu un iekļaujošu aprites 
ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, gāzi 
un naftu, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu, par 
pamatu ņemot skaidri noteiktu ceļvedi, 
par kuru vienojušās visas ieinteresētās 
personas, ieskaitot skartos darbiniekus un 
vietējās kopienas, un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2040. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas maksimāli 
palielina sabiedrības ieguvumus saistībā 
ar atjaunojamo enerģiju, veicina inovāciju 
un pētniecību progresīvu un ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, kā arī digitalizācijas un 
savienojamības jomā, ar nosacījumu, ka 
šādi pasākumi veicina kvalitatīvu un 
ilgtspējīgu darbvietu radīšanu, palīdz 
mazināt negatīvās sociālekonomiskās 
sekas, ko rada pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, un 
šādu ekonomiku veicina.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
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lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas un 
dzīvotspējīgas ilgtermiņā, ņemot vērā visus 
zaļā kursa un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra mērķus. Finansētajiem projektiem 
būtu jāveicina pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu aprites ekonomiku. 
Sarūkošajās nozarēs, piemēram, enerģijas 
ražošanā, izmantojot ogles, lignītu, kūdru 
un degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata jomā un līdz 
2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas un negatīvas 
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ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

ietekmes uz vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem. Atbalstam vajadzētu būt 
pieejamam tikai tiem uzņēmumiem, kas ir 
dzīvotspējīgi ilgtermiņā. Atbalstam 
vajadzētu būt pieejamam arī netiešām 
nozarēm un darbvietām, kas ir atkarīgas 
no fosilā kurināmā vērtības ķēdēm un 
rūpnieciskiem procesiem ar augstu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāti, 
piemēram, lai darba ņēmējus 
pārkvalificētu. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Eva Maydell, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
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vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
negatīvu ietekmi uz nodarbinātības 
līmeni. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas 
energoefektivitātes, enerģijas 
uzglabāšanas un zemas oglekļa emisijas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Gāze ir jāatzīst par 
pārejas tehnoloģiju, kurai ir svarīga 
nozīme, pārkārtojoties uz ekonomiku ar 
zemu emisiju līmeni. Tehniskās 
inovācijas, tostarp ūdeņraža un citu 
inovatīvu enerģijas avotu izvēršana, 
nedrīkst ietekmēt energoapgādes drošību. 
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī 
darbībām, kas veicina inovāciju un 
pētniecību progresīvu un ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, kā arī digitalizācijas un 
savienojamības jomā, ar nosacījumu, ka 
šādi pasākumi palīdz mazināt negatīvās 
sekas, ko rada pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, un 
šādu ekonomiku veicina.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
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konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Carmen Avram

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Turklāt saistībā ar 
investīcijām būtu jāņem vērā arī tās 
dalībvalstis, kuras lielā mērā ir atkarīgas 
no kodolelektrostacijās ražotas enerģijas, 
jo šādas stacijas nevar slēgt vienā dienā; 
jāturpina investīcijas kodolpētniecībā un 
kodolatkritumu apsaimniekošanā. 
Sarūkošajās nozarēs, piemēram, enerģijas 
ražošanā, izmantojot ogles, lignītu, kūdru 
un degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata jomā un līdz 
2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
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pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā un ar tām būtu 
jāatbalsta mērķis atjaunot skarto reģionu 
ilgtermiņa konkurētspēju. Investīciju 
sarakstā būtu jāiekļauj investīcijas, kas 
atbalsta vietējo ekonomiku un ir 
ilgtspējīgas un izaugsmi veicinošas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
un konkurētspējīgu ekonomiku. 
Sarūkošajās nozarēs, piemēram, enerģijas 
ražošanā, izmantojot ogles, lignītu, kūdru 
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nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

un degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata jomā un līdz 
2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, (10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
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kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā un tām vajadzētu 
būt saskaņotām ar ES taksonomijas 
noteikumiem ilgtspējīgu investīciju jomā. 
Investīciju sarakstā būtu jāiekļauj 
investīcijas, kas atbalsta vietējo ekonomiku 
un ir ilgtspējīgas ilgtermiņā, ņemot vērā 
visus zaļā kursa mērķus. Finansētajiem 
projektiem būtu jāveicina pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu aprites ekonomiku. 
Sarūkošajās nozarēs, piemēram, enerģijas 
ražošanā, izmantojot ogles, lignītu, kūdru 
un degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata jomā un līdz 
2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
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ekonomiku”, COM (2018) 773 final. ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Maximilian Krah

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus, piemēram, 
biometanizāciju, vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
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ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina. pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

__________________ __________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai „Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai nodrošinātu efektīvu privātā 
sektora līdzdalību, Komisijai būtu 
jānodrošina, ka finansējums no Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda neizstumj privātā 
sektora investīcijas, kas tiks veicinātas ar 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu. 
Uzstāj, ka publiskā un privātā sektora 
investīcijām, ja iespējams, ir jābūt 
savstarpēji papildinošām, lai maksimāli 
palielinātu pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

(11) TPF pamatmērķis ir nodrošināt 
ilgtspējīgas nodarbinātības iespējas darba 
ņēmējiem un teritorijām, kuras skar 
klimatiskā pārkārtošanās. Lai aizsargātu 
klimatiskās pārkārtošanās ziņā 
visneaizsargātākos iedzīvotājus, TPF būtu 
jāietver arī skarto darba ņēmēju 
profesionālā apmācība, jaunu prasmju 
apguve, esošo prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības iespējām 
un pielāgot Savienības darba tirgus, kā arī 
palīdzība darba meklēšanā darba 
meklētājiem un viņu aktīva iekļaušana 
darba tirgū. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš dzimumu līdztiesībai attiecībā uz 
nodarbinātības iespēju nodrošināšanu 
iedzīvotājiem, kurus skar klimatiskā 
pārkārtošanās.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

(11) Lai aizsargātu klimatiskās 
pārkārtošanās ziņā visneaizsargātākos 
iedzīvotājus un strādājošos, jo īpaši 
visvairāk skartajās teritorijās, TPF būtu 
jāietver arī skarto darba ņēmēju prasmju 
pilnveide un pārkvalificēšana nolūkā 
palīdzēt viņiem ilgtspējīgā, iekļaujošā, 
ilgtermiņa un dzimumlīdzsvarotā veidā 
pielāgoties jaunām pilna apjoma un 
kvalitatīvām nodarbinātības iespējām, kā 
arī palīdzība darba meklēšanā darba 
meklētājiem ar mērķi nodrošināt viņu 
aktīvu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu 
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iekļaušanos darba tirgū, turklāt veicot arī 
pasākumus, lai mazinātu sociālās 
blakusparādības, piemēram, pieaugošas 
mājokļa un enerģijas izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

(11) Lai aizsargātu klimatiskās 
pārkārtošanās ziņā visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū. Jaunu kvalitatīvu 
darbvietu radītai neto ietekmei uz 
nodarbinātību vajadzētu būt vispārējam 
mērķim, īstenojot klimatisko 
pārkārtošanos un izmantojot Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, tajā skaitā 
Taisnīgas pārkārtošanās fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Clara Ponsatí Obiols

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 

(11) Lai aizsargātu klimatiskās 
pārkārtošanās ziņā visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
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pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū, palīdzot viņiem 
apgūt jaunas profesionālās prasmes, arī 
digitalizācijas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Marek Belka

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

(11) Lai aizsargātu klimatiskās 
pārkārtošanās ziņā visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī šādu 
pārmaiņu skarto cilvēku (jo īpaši šādās 
vietās strādājošo) profesionālā apmācība, 
prasmju pilnveide un pārkvalificēšana 
nolūkā palīdzēt viņiem pielāgoties jaunām 
nodarbinātības iespējām, kā arī palīdzība 
darba meklēšanā darba meklētājiem un 
viņu aktīva iekļaušana darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 

(11) Lai aizsargātu klimatiskās 
pārkārtošanās ziņā visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju un darba meklētāju prasmju 
pilnveide un pārkvalificēšana nolūkā 
palīdzēt viņiem pielāgoties jaunām 
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iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

nodarbinātības iespējām, kā arī palīdzība 
darba meklēšanā darba meklētājiem un 
viņu aktīva iekļaušana darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Covid-19 pandēmija ir 
pastiprinājusi TPF nozīmi attiecībā uz 
nepieciešamību atjaunot to reģionu 
ekonomiku, kurus visvairāk skārusi 
klimatiskā pārkārtošanās. Ņemot vērā 
savstarpējo saikni starp klimatisko 
pārkārtošanos un ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi, TPF ietvaros ir jāparedz 
pietiekami resursi, lai risinātu problēmas 
saistībā ar pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kuras vēl 
vairāk saasinājusi Covid-19 pandēmija. 
Komisijas 2020. gada 27. maija 
paziņojumā “Eiropas lielā stunda — 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš 
nākamajai paaudzei” piedāvāts Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda apjomu palielināt 
līdz €40 miljardiem.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
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būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos, 
jaunuzņēmumos un uzņēmējdarbībā. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā. Būtu jānodrošina, ka TPF 
joprojām atbilst valsts atbalsta 
noteikumiem saistībā ar notiekošo valsts 
atbalsta noteikumu reformu, kas ir daļa 
no Komisijas valsts atbalsta 
modernizācijas procesa, vienlaikus ņemot 
vērā arī pagaidu regulējumu valsts 
atbalsta pasākumiem, ar ko palīdz 
ekonomikai pašreizējā Covid-19 
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uzliesmojuma situācijā.
__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 144
Eva Maydell, Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 

(12) Lai veicinātu enerģētikas 
pārkārtošanas skarto teritoriju ekonomikas 
diversifikāciju, TPF būtu jāsniedz atbalsts 
ienesīgās investīcijās mazos un vidējos 
uzņēmumos. Ar ienesīgām investīcijām 
būtu jāsaprot investīcijas uzņēmumu 
pamatkapitālā vai nemateriālos aktīvos, lai 
ražotu preces un sniegtu pakalpojumus, 
tādējādi veicinot pamatkapitāla veidošanu 
un nodarbinātību. Attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas nav MVU, ienesīgas 
investīcijas būtu jāatbalsta tikai tad, ja tās 
ir vajadzīgas, lai mazinātu pārkārtošanās 
rezultātā zaudēto darbvietu skaitu, radot 
vai aizsargājot ievērojamu skaitu darbvietu, 
un ja tās neizraisa pārvietošanu vai nerodas 
pārvietošanas rezultātā. Reģionos, kuros ir 
konstatēti enerģētikas pārkārtošanas 
radīti energoapgādes drošības riski, būtu 
jāatbalsta investīcijas esošo energosistēmu 
modernizācijā un jaunu, videi nekaitīgu 
energoiekārtu būvniecībā, lai nodrošinātu 
sekmīgu enerģētikas pārkārtošanu 
skartajos reģionos. Investīcijas esošajos 
rūpniecības objektos, tostarp tajos, uz 
kuriem attiecas Savienības emisijas kvotu 
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tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

tirdzniecības sistēma, būtu jāatļauj, ja tie 
veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku līdz 2050. gadam un ir 
ievērojami zemāki par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, kas noteiktas bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK14, un ja to rezultātā tiek 
aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 145
Marek Belka

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
visos uzņēmumos, taču galveno uzmanību 
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ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

pievēršot MVU un mikrouzņēmumiem. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tad, ja 
tās būtiski veicina pārkārtošanos uz zemas 
oglekļa emisijas, konkurētspējīgu un 
ilgtspējīgu ekonomiku, un ja tās ir 
vajadzīgas, lai mazinātu pārkārtošanās 
rezultātā zaudēto darbvietu skaitu, radot 
vai aizsargājot ievērojamu skaitu darbvietu, 
un ja tās neizraisa pārvietošanu vai nerodas 
pārvietošanas rezultātā. Investīcijas 
esošajos rūpniecības objektos, tostarp tajos, 
uz kuriem attiecas Savienības emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma, būtu jāatļauj, 
ja tie veicina pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. 
gadam un ir ievērojami zemāki par 
attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas noteiktas 
bezmaksas kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK14, un ja to rezultātā tiek 
aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
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25.10.2003., 32. lpp.). 25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 146
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku līdz 2050. gadam un ir 
ievērojami zemāki par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, kas noteiktas bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK14, un ja to rezultātā tiek 
aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos, tā palīdzot 
tiem pārorientēt uzņēmējdarbību un radīt 
jaunas iespējas. Ar ienesīgām investīcijām 
būtu jāsaprot investīcijas uzņēmumu 
pamatkapitālā vai nemateriālos aktīvos, lai 
ražotu preces un sniegtu pakalpojumus, 
tādējādi veicinot pamatkapitāla veidošanu, 
darbības izvēršanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja to rezultātā tiek 
aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
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LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 147
Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
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pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā. Produktīvas investīcijas 
uzņēmumos nedrīkst kropļot uzņēmumu 
konkurenci.

__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 148
Maximilian Krah

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos, piemēram, 
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ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

tādas anaerobās fermentācijas jomā, kas 
atbilst ILUC direktīvai. Ar ienesīgām 
investīcijām būtu jāsaprot investīcijas 
uzņēmumu pamatkapitālā vai nemateriālos 
aktīvos, lai ražotu preces un sniegtu 
pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).
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Or. en

Grozījums Nr. 149
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku līdz 2050. gadam un ir 
ievērojami zemāki par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, kas noteiktas bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK14, un ja to rezultātā tiek 
aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un kvalitatīvu un 
ilgtspējīgu nodarbinātību. Attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas nav MVU, ienesīgas 
investīcijas būtu jāatbalsta tikai tad, ja tās 
ir vajadzīgas, lai mazinātu pārkārtošanās 
rezultātā zaudēto darbvietu skaitu, radot 
vai aizsargājot ievērojamu skaitu darbvietu, 
un ja tās neizraisa pārvietošanu vai nerodas 
pārvietošanas rezultātā. Visas šādas 
investīcijas būtu pienācīgi jāpamato 
attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā. Šīm investīcijām jābūt 
ilgtspējīgām un jāatbilst principam 
“piesārņotājs maksā” un principam 
“energoefektivitāte pirmajā vietā”, un tās 
nebūtu jāuzskata par iespēju rūpniecības 
objektiem peļņas nolūkā pārdot emisijas 
kvotu pārpalikumu. Investīcijas nebūtu 
veicamas fosilā kurināmā iekārtās. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
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atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 150
Clara Ponsatí Obiols

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos, galvenokārt 
tajos, kuri darbojas spēcīgās nozarēs. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
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līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 151
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās. 
Ar ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
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nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tad, ja 
tās palīdz mazināt pārkārtošanās rezultātā 
zaudēto darbvietu skaitu, radot vai 
aizsargājot ievērojamu skaitu darbvietu, un 
ja tās neizraisa pārvietošanu vai nerodas 
pārvietošanas rezultātā. Investīcijas 
esošajos rūpniecības objektos, tostarp tajos, 
uz kuriem attiecas Savienības emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma, būtu jāatļauj, 
ja tie veicina pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. 
gadam un ir ievērojami zemāki par 
attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas noteiktas 
bezmaksas kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK14, un ja to rezultātā tiek 
aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 152
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Reģionos, kuri ir tiesīgi uz atbalstu 
un kuros notiek pārkārtošanās, noteikumi 
par valsts atbalstu būtu jāpiemēro elastīgi, 
lai veicinātu privātas investīcijas. Veicinot 
investīcijas, būtu jāņem vērā uz atbalstu 
tiesīgo reģionu strukturālo pārmaiņu 
problēmas, lai nodrošinātu, ka minētajiem 
reģioniem tiek nodrošināta pietiekama 
elastība īstenot savus projektus sociāli un 
ekonomiski ilgtspējīgā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Carmen Avram

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Plānotajai valsts atbalsta 
noteikumu pārskatīšanai vajadzētu būt 
vērstai uz to, lai stiprinātu un vienkāršotu 
spējas investēt ilgtspējīgos risinājumos un 
konkrētos instrumentos, kas paredzēti 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, 
kurām būs būtiska loma Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda efektīvā un inovatīvā 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Frances Fitzgerald
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Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) TPF būtu jātiecas atbalstīt tikai 
tādas investīcijas, kas ir ekonomiski 
dzīvotspējīgas un rada pievienoto vērtību 
attiecīgajai teritorijai. Komisijai un 
dalībvalstīm būtu pastāvīgi jāuzrauga ar 
TPF veicināto investīciju dzīvotspēja.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību un saskaņotību 
saskaņā ar mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, dalībvalstīm 
sadarbībā ar vietējām un reģionālajām 
iestādēm, darba ņēmējiem, sociālajiem 
partneriem, vietējām kopienām, pilsonisko 
sabiedrību un visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām vajadzētu 
sagatavot atsevišķu TPF programmu vai 
plānot TPF resursus vienā vai vairākās 
īpašās prioritātēs programmā, ko atbalsta 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
(ERAF), Eiropas Sociālais fonds Plus 
(ESF+) vai Kohēzijas fonds. Saskaņā ar 
Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a pantu TPF 
resursus var brīvprātīgi palielināt ar 
papildu finansējumu no citiem fondiem, uz 
kuriem attiecas Regula (ES) [jaunā 
KNR], tomēr tikai tad, ja tas ir pamatoti 
un neskar šo fondu mērķu sasniegšanu. 
Attiecīgajām summām, kuras var pārvietot 
no šiem fondiem, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
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darbību veidam.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
21.a pantu TPF resursi būtu jāpalielina 
ar papildu finansējumu no ERAF un 
ESF+. Attiecīgajām summām, kas 
pārvietotas no ERAF un ESF+, būtu 
jāatbilst taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos noteikto darbību 
veidam.

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
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vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
21.a pantu TPF resursi būtu jāpalielina 
ar papildu finansējumu no ERAF un 
ESF+. Attiecīgajām summām, kas 
pārvietotas no ERAF un ESF+, būtu 
jāatbilst taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos noteikto darbību 
veidam.

vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds.

Or. pt

Grozījums Nr. 158
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru, Martin Hlaváček

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursus varētu palielināt, 
brīvprātīgi pārvietojot finansējumu no 
ERAF un ESF+. Attiecīgajām summām, 
kas pārvietotas no ERAF un ESF+, būtu 
jāatbilst taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos noteikto darbību 
veidam.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Eero Heinäluoma
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Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) Savienības pamatvērtību, 
piemēram, tiesiskuma principa, 
ievērošanai un īstenošanai vajadzētu būt 
obligātai, lai saņemtu jebkādu finansiālu 
atbalstu no ES budžeta, tostarp no TPF. 
Dalībvalstīm, kas gūst labumu no TPF, 
būtu jāapņemas sasniegt Eiropas 
Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti. TPF atbalstam vajadzētu 
būt atkarīgam no tā, vai konkrētajā 
teritorijā tiek efektīvi īstenots 
pārkārtošanās process, lai panāktu 
klimatneitrālu ekonomiku. Visām 
teritorijām, kuras saskaras ar problēmām 
saistībā ar pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku, vajadzētu būt 
tiesīgām saņemt atbalstu. Šajā sakarā 
dalībvalstīm sadarbībā ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un ar Komisijas 
atbalstu būtu jāsagatavo taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, kuros sīki 
izklāstīts pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem. Šajā nolūkā Komisijai būtu 
jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai līdz 2040. gadam panāktu 
klimatneitrālu ekonomiku, un progresam 
šajā ziņā vajadzētu būt izmērāmam. Šajā 
sakarā dalībvalstīm jau ļoti savlaicīgi 
dialogā un ciešā sadarbībā ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, jo īpaši ar 
vietējām un reģionālajām iestādēm, 
skartajiem darba ņēmējiem, sociālajiem 
partneriem, vietējām kopienām un 
pilsonisko sabiedrību, un ar Komisijas 
atbalstu būtu jāsagatavo taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, kuros sīki 
izklāstīts pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem. Šajā nolūkā Komisijai būtu 
jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs. Šī ciešā sadarbība un 
apspriešanās būtu jāturpina visos TPF 
programmu posmos, tostarp īstenošanā 
un novērtēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Marek Belka

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
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attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp vietējām un reģionālām iestādēm, 
kā arī sociālajiem partneriem un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem vietējā 
un reģionālā līmenī, un ar Komisijas 
atbalstu būtu jāsagatavo taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, kuros sīki 
izklāstīts pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem Šajā nolūkā Komisijai būtu 
jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā un tās īstenošanā gūto pieredzi, 
taču neaprobežotos ar to, un tādējādi dotu 
iespēju divpusējai un daudzpusējai 
apmaiņai ar gūto pieredzi un paraugpraksi 
visās skartajās nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Eva Maydell, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm kopā ar attiecīgo 
vismaz NUTS 2. un 3. līmeņa teritoriju 
reģionālajām un vietējām iestādēm un 
ciešā sadarbībā ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un ar Komisijas 
atbalstu būtu jāsagatavo taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, kuros sīki 
izklāstīts pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem. Šajā nolūkā Komisijai būtu 
jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
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nozarēs. daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Clara Ponsatí Obiols

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu, piedaloties 
reģionālajām un vietējām struktūrām, 
būtu jāsagatavo taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros sīki izklāstīts 
pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, ņemot vērā attiecīgo valstu 
reģionu viedokļus. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Frances Fitzgerald

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku, un 
tas ietvertu mērķus, kā arī snieguma un 
rezultātu rādītājus un efektīvu 
uzraudzību. Šajā sakarā dalībvalstīm 
sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un ar Komisijas atbalstu būtu 
jāsagatavo taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros sīki izklāstīts 
pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem. Šajā nolūkā Komisijai būtu 
jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, kā 
tas noteikts Regulas (ES) .../... [jaunā 
KNR] 6. pantā paredzētajā partnerības 
principā, un ar Komisijas atbalstu būtu 
jāsagatavo taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros sīki izklāstīts 
pārkārtošanās process saskaņā ar 
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platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem. Šajā nolūkā Komisijai būtu 
jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Enikő Győri

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process. 
Šajā nolūkā Komisijai būtu jāizveido 
Taisnīgas pārkārtošanās platforma, kas 
balstītos uz pašreizējo platformu ogļu 
ieguves reģioniem pārejas posmā, lai dotu 
iespēju divpusējai un daudzpusējai 
pieredzes apmaiņai par gūto pieredzi un 
paraugpraksi visās skartajās nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Sirpa Pietikäinen
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Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem un ES ilgtspējīga finansējuma 
taksonomijas principam par būtiska 
kaitējuma nenodarīšanu, kas nekavē 
pārkārtošanos uz mazoglekļa ekonomiku 
un neizraisa bloķējošu efektu vai balasta 
aktīvu veidošanos. Atbilstīgām 
nevajadzētu būt nekādam darbībām vai 
programmām, kas atbalsta fosilo 
kurināmo turpmāku izmantošanu. 
Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajiem 
plāniem vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

Or. en

Grozījums Nr. 168
Frances Fitzgerald
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Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka 
vissmagāk skartās teritorijas, kur būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti, vienlaikus saglabājot 
un paplašinot skartajās teritorijās 
pieejamās nodarbinātības iespējas, lai 
nepieļautu sociālo atstumtību. Minētajām 
teritorijām būtu jābūt precīzi noteiktām un 
jāatbilst NUTS 3. līmeņa reģioniem vai 
jābūt to daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta 
minēto teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
Plānos būtu jāietver apraksts par to, kā 
pārkārtošanās procesā notiks 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām 
un vietējām kopienām. TPF finansiāls 
atbalsts būtu jāsaņem tikai investīcijām, 
kas atbilst pārkārtošanās plāniem. 
Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajiem 
plāniem vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

Or. en

Grozījums Nr. 169
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka 
vissmagāk skartās teritorijas, kur būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti, vienlaikus aizsargājot 
skartos darba ņēmējus un veicinot jaunu, 
ilgtspējīgu un kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu. Minētajām teritorijām būtu jābūt 
precīzi noteiktām un jāatbilst NUTS 3. 
līmeņa reģioniem vai jābūt to daļām. 
Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto teritoriju 
grūtības un vajadzības un jānosaka 
nepieciešamo darbību veidi tādā veidā, kas 
nodrošina pret klimata pārmaiņām noturīgu 
saimniecisko darbību saskaņotu attīstību, 
kuras atbilst arī pārejai uz klimatneitralitāti 
un zaļā kursa mērķiem, Parīzes 
nolīgumam un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāram. TPF finansiāls atbalsts būtu 
jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst 
pārkārtošanās plāniem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

Or. en

Grozījums Nr. 170
Marek Belka

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
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teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti, vienlaikus saglabājot 
vai piedāvājot darbvietas reģionā, lai 
nepieļautu sociālo atstumtību. Minētajām 
teritorijām būtu jābūt precīzi noteiktām un 
jāatbilst NUTS 3. līmeņa reģioniem vai 
jābūt to daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta 
minēto teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti, ja iespējams, 
saskaņoti ar citām attiecīgām ES un 
valstu finansējuma shēmām, kā arī zaļā 
kursa mērķiem. TPF finansiāls atbalsts 
būtu jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst 
pārkārtošanās plāniem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

Or. en

Grozījums Nr. 171
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai līdz 
2050. gadam sasniegtu klimatneitrālu 
ekonomiku, jo īpaši attiecībā uz tādu 
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kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

objektu modernizēšanu, pārveidošanu vai 
slēgšanu, kuros izmanto fosilo kurināmo, 
vai citas darbības ar augstu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāti, vai darbības, 
kuru produktus ietekmē pārkārtošanās uz 
ES klimatneitralitāti. Minētajām 
teritorijām būtu jābūt precīzi noteiktām un 
jāatbilst NUTS 3. līmeņa reģioniem vai 
jābūt to daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta 
minēto teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

Or. en

Grozījums Nr. 172
Eva Maydell

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto cieto fosilo kurināmo, vai 
citas darbības ar augstu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāti. Minētajām 
teritorijām būtu jābūt precīzi noteiktām un 
jāatbilst NUTS 3. līmeņa reģioniem vai 
jābūt to daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta 
minēto teritoriju grūtības un vajadzības un 
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jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

Or. en

Grozījums Nr. 173
Marek Belka

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Reģioni, kas nav noteikti kā 
vissmagāk skartie, ir tiesīgi saņemt TPF 
finansiālo atbalstu gadījumos, kad 
uzņēmējdarbībai rodas problēmas no 
klimata pārmaiņu novēršanas darbībām, 
un lai tā spētu ad-hoc gadījumos reaģēt uz 
neparedzētiem apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai veicinātu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu vajadzētu būt iespējai piemērot 

(16) Lai veicinātu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu vajadzētu būt iespējai piemērot 
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finanšu korekcijas, ja būtiski netiek 
sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi.

finanšu korekcijas, ja būtiski netiek 
sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi. Lai novērtētu 
pārkārtošanās gaitu, uzņēmumiem, kas 
saņem TPF finansējumu, ir jāziņo par 
savu ietekmi uz ilgtspēju saskaņā ar ES 
Direktīvu par nefinanšu informācijas 
atklāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) TPF finansētas programmas 
novērtē ex ante un ex post pēc klimata 
izdevumu ietekmes apzināšanas, dabas 
kapitāla uzskaites un aprites cikla 
metodikas, lai izmērītu to ilgtspējas 
ietekmi, pamatojoties uz saskaņotiem 
rādītājiem un aprites cikla izvērtējumu 
(LCA). Saskaņā ar Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plānu ievieš “ilgtspējas 
pārbaudes” metodi, pamatojoties uz kuru 
tādu projektu virzītājiem, kuri pārsniedz 
noteiktu apjomu, būs jānovērtē šo 
projektu ietekme uz vidi, klimatu un 
sociālo jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai papildinātu un grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz šīs regulas III 
pielikumā ietverto elementu grozīšanu 
attiecībā uz kopējiem izlaides un rezultātu 
rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas 
noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas 
procesu15. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu 
līdzdalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem; šiem 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

svītrots

__________________
15 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Enikő Győri

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai papildinātu un grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz šīs regulas III 
pielikumā ietverto elementu grozīšanu 
attiecībā uz kopējiem izlaides un rezultātu 
rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 

(17) Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā 
ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu15. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
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veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu15. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienlīdzīgu līdzdalību, Eiropas Parlaments 
un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem; šiem 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

vienlīdzīgu līdzdalību, Eiropas Parlaments 
un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem; šiem 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

__________________ __________________
15 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp. 15 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai papildinātu un grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz šīs regulas III 
pielikumā ietverto elementu grozīšanu 
attiecībā uz kopējiem izlaides un rezultātu 
rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu15. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienlīdzīgu līdzdalību, Eiropas Parlaments 
un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem; šiem 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 

(17) Lai papildinātu un grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz šīs regulas III 
pielikumā ietverto elementu grozīšanu 
attiecībā uz kopējiem izlaides un rezultātu 
rādītājiem pamatojoties uz saskaņotajiem 
ilgtspējības rādītājiem un LCA, kas mēra 
ilgtspējas ietekmi, kā noteikts 
Taksonomijas regulā un Informācijas 
atklāšanas regulā. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu15. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
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kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. vienlīdzīgu līdzdalību, Eiropas Parlaments 
un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem; šiem 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

__________________ __________________
15 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp. 15 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a Līdzko šī regula būs pieņemta, 
TPF būtu jāsāk darboties pēc iespējas 
ātrāk nolūkā piesaistīt konkrētā mērķa 
sasniegšanai nepieciešamās investīcijas 
un reaģēt uz steidzamo vajadzību atbalstīt 
pārejas reģionus Eiropas ekonomikai 
īpaši grūtā laikā.

Or. pt

Grozījums Nr. 180
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.b Prioritāte jāpiešķir ātrai un 
efektīvai TPF ieviešanai. Šajā nolūkā 
Komisijai būtu jānodrošina, ka attiecīgie 
administratīvie procesi ir ātri un tajos ir 
maz birokrātijas, lai tādējādi tiktu 
samazinātas izmaksas un TPF un visu tā 
finanšu spēju būtu iespējams maksimāli 
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izmantot fonda konkrētā mērķa 
sasniegšanai.

Or. pt

Grozījums Nr. 181
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā 
minētos mērķus var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām ilgtspējīgā pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, var pietiekami 
labi sasniegt arī tad, ja dalībvalstis rīkojas 
atsevišķi, proti, reģionālām bankām 
kļūstot par izšķirošiem instrumentiem 
taisnīgas ekoloģiskās pārkārtošanās 
finansēšanai atbilstoši reģionālām 
vajadzībām un īpatnībām. Tā kā minētos 
mērķus var sasniegt arī Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 182
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirīga atkarība no 
fosilā kurināmā un atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības un nodarbinātības 
līmeņiem un vismazāk attīstīto teritoriju 
atpalicība, kā arī dalībvalstu un teritoriju 
finanšu resursu ierobežojumi un, no otras 
puses, vajadzība pēc saskaņotas 
īstenošanas sistēmas, kas aptvertu vairākus 
Savienības fondus saskaņā ar dalīto 
pārvaldību. Tā kā minētos mērķus var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. 
pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 183
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
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ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

Or. en


