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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlaments 2019. gada novembrī apstiprināja rezolūciju, kurā tas paziņoja par 
ārkārtas stāvokli klimata jomā Eiropā un pasaulē. 2020. gada janvārī tas prasīja steidzami 
rīkoties, lai risinātu klimata pārmaiņu un vides problēmas, un atbalstīja vērienīgu Eiropas 
Komisijas ilgtspējīgu investīciju plānu, lai panāktu zaļo kursu. Eiropas Savienībai ir jāīsteno 
zaļais kurss kā ilgtermiņā stratēģija, lai stiprinātu mūsu ekonomikas un sabiedrības noturību, 
kas radīs jaunas ilgtspējīgas un kvalitatīvas nodarbinātības iespējas. Eiropas Savienībai ir 
jārīkojas, lai aizsargātu klimatu un arī lai panāktu lielāku sociālo un ekonomisko kohēziju. 
Līdz ar to Taisnīgas pārkārtošanās fonds ir svarīgs instruments, ar kuru panākt, ka 
parkārtošanās uz klimatneitrālu un konkurētspējīgu ekonomiku notiek godīgi, nevienu 
neatstājot novārtā. 

Zinātniskie pierādījumi liecina, ka energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu nozares 
rada vairāk darbvietu nekā fosilā kurināmā nozare. Jau līdz 2030. gadam ar atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģiju ieviešanu izdosies kompensēt darbvietu zudumu ogļu ieguves 
apgabalos un līdz 2050. gadam – dubultot nodarbinātības neto pieaugumu. Savukārt fosilā 
kurināmā nozare piedzīvo norietu un saskaras ar aizvien lielāku darbvietu zudumu. Cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem, arī no ekonomiskā 
viedokļa, un vidējā termiņā visiem radīs iespējas un risināmus jautājumus. Ne visi reģioni un 
dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas 
spējas. Tādēļ ir svarīgi sniegt palīdzību un pienācīgus budžeta līdzekļus, lai atbalstītu visus 
Eiropas pilsoņus pārejā uz klimatneitrālu, klimatnoturīgu, resursefektīvu un pilnīgu aprites 
ekonomiku. 

Enerģijas pārkārtošanā aktīvu un pozitīvu lomu var ieņemt visi reģioni, arī tie, kas šobrīd lielā 
mērā ir atkarīgi no fosilā kurināmā nozarēm. Komisijas aplēses1 liecina, ka ogļu ieguves 
reģioni vien var nodrošināt 60 % no prognozētā tīras enerģijas tehnoloģiju apjoma, kas ir 
jāievieš, lai līdz 2050. gadam panāktu oglekļneitralitāti. Līdz ar to ekoloģiskā pāreja arī būtu 
jāuzskata kā vienreizēja iespēja pašreiz uz sarūkošām un neilgtspējīgām nozarēm atkarīgiem 
reģioniem virzīties uz labāku ekoloģisko un ekonomisko nākotni.

Jāpiebilst, ka Covid-19 uzliesmojums atklāja mūsu ekonomikas modeļa nestabilitāti un 
nenoturību, kā arī veselības, klimata un ekosistēmu savstarpējo atkarību. Covid-19 krīze 
nemaina faktu, ka ilgtermiņa perspektīvā klimata krīze ir vēl viens līdzpastāvošs potenciāls 
apdraudējums Eiropas Savienības ekonomiskajai stabilitātei. Līdz ar to mums ir vajadzīga 
ekonomiskā pārveide ar spēcīgu sociālo komponentu, lai nodrošinātu taisnīgu pāreju uz zaļo 
ekonomiku.

Eiropas Komisija kā daļu no zaļā kursa stratēģijas 2020. gada janvārī nāca klajā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu (TPM), kas ir paredzēts mērķtiecīga atbalsta sniegšanai, lai 2021.–
2027. gada laikposmā palīdzētu piešķirt vismaz 100 miljardus EUR smagāk skartajiem 
reģioniem un sekmētu pārkārtošanās procesu. Minētais mehānisms radīs vajadzīgās 
investīcijas, kas palīdzēs tiem darba ņēmējiem un kopienām, kas ir atkarīgi no fosilā kurināmā 
vērtības ķēdes. Tas papildinās ievērojamo ieguldījumu no ES budžeta, kas veikts, izmantojot 

1 Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs, Tīras enerģijas tehnoloģijas ogļu ieguves reģionos: 
nodarbinātības un izaugsmes iespējas, 2020, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-
1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1
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visus instrumentus, kuri tieši saistīti ar pārkārtošanos. Taisnīgas pārkārtošanās fonds ir 
pirmais no TPM pīlāriem. Tas paredz finansēt vietējo ekonomiku diversifikāciju un 
modernizāciju un palīdzēt radīt jaunas nodarbinātības iespējas uz nākotni vērstās nozarēs.

Ņemot vērā iepriekš minēto, atzinuma sagatavotāja šajā atzinumā ierosina šādas izmaiņas.

Pirmkārt, lai Taisnīgas pārkārtošanās fonds pēc iespējas labāk atbalstītu Eiropas zaļā kursa 
pamatmērķus un jo īpaši mērķi par Savienības mēroga klimatneitralitāti, ir ārkārtīgi svarīgi 
palielināt tā kopējo summu. Lai ES ekonomiku pārveidotu par klimatneitrālu ekonomiku, ir 
vajadzīgi aptuveni 250–300 miljardi EUR gadā2. Tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosina būtiski 
palielināt Taisnīgas pārkārtošanās fonda apjomu. Ņemot vērā jaunajā DFS pieejamos 
ierobežotos finanšu resursus, atzinuma sagatavotāja ierosina 2021.–2027. gada laikposmā 
TPF paredzēt budžeta piešķīrumu 30 miljardu EUR apmērā. Turklāt šim fondam būtu 
jāpiešķir jauni resursi, tostarp jauni vides nodokļi, lai nodrošinātu, ka daļu no taisnīgas pārejas 
izmaksām sedz vislielāko piesārņojumu radošās ekonomikas nozares, kā arī citi ievērojami 
nodokļi digitālajai un finanšu nozarei.

Otrkārt, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šis fonds būtu jāpielāgo Savienības mērķim par 
neto nulles emisiju sasniegšanu līdz 2040. gadam, kas ir vajadzīgs, lai ievērotu 2015. gadā 
Parīzē uzņemtās saistības ierobežot globālo vidējās temperatūras pieaugumu krietni zem 2 °C 
atzīmes un tiekties to iegrožot līdz 1,5 °C. Tas ir drosmīgs, tomēr sasniedzams mērķis, jo 
attiecīgās tehnoloģijas un līdzekļi jau ir izstrādāti un ir finansiāli pieejami.

Treškārt, lai Taisnīgas pārkārtošanās fonds panāktu tam izvirzīto mērķi, ir svarīgi, lai visi ar 
šo fondu finansētie ienesīgie ieguldījumi atbilstu Regulā (ES) 2020/... [Taksonomijas regula] 
noteiktajiem kritērijiem. Šiem ienesīgajiem ieguldījumiem ir jābūt saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu. Turklāt tiem uzņēmumiem, kas saņem TPF atbalstu, bet nav MVU, būtu jārāda 
piemērs, proti, tiem būtu jāpublisko saistošs plāns par klimatneitralitātes panākšanu un 
jāiesniedz savi ieguldījumi ilgtspējas pārbaudei, lai nodrošinātu, ka tie nerada kaitīgu ietekmi 
uz vidi, klimatu vai sociālo jomu. 

Visbeidzot atzinuma sagatavotāja ir pārliecināta, ka ir jāstrādā pārredzami un iekļaujoši, lai 
dalībvalstīs izstrādātu taisnīgas pārkārtošanās plānus. Iedzīvotājiem un vietējai sabiedrībai ir 
jābūt par daļu no šā lēmumu pieņemšanas procesa un pārkārtošanās procesa sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā būtu jāiesaista dažādas ieinteresētās personas. Tām ir jānodrošina 
labvēlīgākie apstākļi sniegt ieguldījumu un efektīvi piedalīties finansēto projektu un darbību 
atlasē un īstenošanā. 

Pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku ir izaicinājums un milzīga iespēja visām 
dalībvalstīm pārveidot savu ekonomiku par ilgtspējīgu, stabilu, konkurētspējīgu un noturīgu 
ekonomikas sistēmu, kas spēs labāk risināt turpmākās krīzes un nodrošināt mūsu sabiedrības 
labklājību. Taisnīgas pārkārtošanās fonds ir viens no instrumentiem, kā šo pāreju padarīt par 
mūsu visu veiksmes stāstu.

GROZĪJUMI

2 Bruegel, How to make the European Green Deal work: https://www.bruegel.org/wp-
content/uploads/2019/11/PC-13_2019-151119.pdf.
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Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr. 1

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, kas paredz globālo 
temperatūras kāpumu iegrožot līdz 1,5°C 
salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni, 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 un sociālos izaicinājumus 
un iespējas, kas saistīti ar pāreju uz 
ilgtspējīgu, klimatneitrālu, klimatnoturīgu, 
resursefektīvu un pilnīgu aprites 
ekonomiku, kura ir samērā neatkarīga no 
resursu patēriņa, kura nerada 
siltumnīcefekta gāzu neto emisijas un citu 
nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību un 
vidi, cita starpā saistībā ar bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos un 
ekosistēmu stāvokļa pasliktināšanos, 
resursu pārmērīgu izmantošanu vai 
ķīmisko piesārņojumu.

__________________ __________________
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.
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Or. en

Grozījums Nr. 2

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 ilgtspējīgu, 
klimatneitrālu, klimatnoturīgu, 
resursefektīvu un pilnīgu 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. 2020. gada janvārī 
Eiropas Parlaments aicināja steidzami 
rīkoties, lai risinātu klimata pārmaiņas un 
vides izaicinājumus un atbalstīja 
apņemšanos pārveidot Savienību par 
veselīgāku, ilgtspējīgu, godīgu, taisnīgu 
un pārticīgu sabiedrību ar siltumnīcefekta 
gāzu neto nulles emisijām. 2020. gada 
17. aprīlī tas papildus uzsvēra, ka Covid-
19 pandēmijas un tās seku apkarošanas 
politikā būtu jāņem vērā 
klimatneitralitātes mērķis un ka Eiropas 
ekonomikas atveseļošanai un 
rekonstrukcijai būtu jābalstās uz zaļā 
kursa stratēģiju. 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 pašlaik lielā mērā ir 
atkarīgi no fosilā kurināmā vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Šāda situācija ne tikai 
var apdraudēt pārkārtošanos Savienībā 
attiecībā uz rīcību klimata politikas jomā, 



PA\1205182LV.docx 7/39 PE650.729v02-00

LV

bet arī var radīt pieaugošas atšķirības starp 
reģioniem, kas kaitē sociālās, ekonomiskās 
un teritoriālās kohēzijas mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Taisnīga pārkārtošanās nevar 
notikt, ja daži reģioni tiek atstāti novārtā. 
Enerģētikas pārkārtošanā aktīvu un 
pozitīvu lomu var ieņemt reģioni, kas 
šobrīd lielā mērā ir atkarīgi no fosilā 
kurināmā nozarēm. Komisijas aplēses1a 
liecina, ka ogļu ieguves reģioni vien var 
nodrošināt 60 % no prognozētā tīras 
enerģijas tehnoloģiju apjoma, kas ir 
jāievieš, lai panāktu vērienīgos 
oglekļneitralitātes mērķrādītājus. Turklāt 
tīras enerģijas projektu attīstīšanai ogļu 
ieguves reģionos ir priekšrocības, jo ir 
pieejamas infrastruktūras un zeme, jau 
apmācīts personāls ar elektriskajām un 
mehāniskajām zināšanām, kas ir īpaši 
piemērots pieņemšanai darbā 
atjaunojamo energoresursu nozarē, un 
industriālais mantojums;
__________________
1a Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības 
centrs, Tīras enerģijas tehnoloģijas ogļu 
ieguves reģionos: nodarbinātības un 
izaugsmes iespējas, 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

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 
ir jānodrošina pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātība, tai ir jābūt sociāli 
iekļaujošai un jāveicina 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 
sekmētu vajadzīgās strukturālās izmaiņas 
un mazinātu nelabvēlīgās sekas uz 
skartajiem darba ņēmējiem. Šajā ziņā liela 
loma ir Savienības budžetam.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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, lai 
ņemtu vērā izmaksas saistībā ar sociālo 
un sociālekonomisko ietekmi un ietekmi 
uz vidi, ko izjūt darba ņēmēji un kopienas, 
ko negatīvi ietekmē pāreja no tādām 
nozarēm, kuras šobrīd ir atkarīgas no 
oglēm un ir oglekļietilpīgas. Tam būtu 
jāpalīdz novērst sociālās un ekonomiskās 
sekas, ko rada pāreja uz Savienības 
klimatneitralitāti, reģionālā līmenī 
apvienojot Savienības budžeta izdevumus 
klimata un sociālajiem mērķiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 6

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 risināt klimatiskās 
pārkārtošanās izaicinājumus un iespējas, 
nodrošinot mērķtiecīgas investīcijas 
ilgtspējīgās ekonomikas darbībās, kas 
atbilst Regulā (ES) 2020/... [Taksonomijas 
regula] noteiktajiem kritērijiem, un 
atbalstot vissmagāk skartās teritorijas, 
attiecīgos darba ņēmējus un vietējās 
sabiedrības, lai tās varētu pielāgot savu 
rūpniecības un ekonomikas struktūru. 
Saskaņā ar TPF konkrēto mērķi TPF 
atbalstītajām darbībām būtu tieši jāveicina 
un jāatbalsta pārkārtošanās process, 
finansējot vietējās ekonomikas 
diversifikāciju un modernizāciju un ļaujot 
radīt jaunas nodarbinātības iespējas uz 
nākotni vērstās nozarēs. Tas kompensētu 
gaidāmo darbvietu zudumu saistībā ar 
tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārveidošanu vai izbeigšanu, vienlaikus 
nodrošinot ilgtspējīgākas un kvalitatīvas 
darbvietas. 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
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Grozījums Nr. 7

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 50 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

Or. en

Grozījums Nr. 8

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 tiem nekādā gadījumā nebūtu 
šādas investīcijas jāaizstāj.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Fonda apjoms būtu ievērojami 
jāpalielina ar papildu Savienības pašu 
resursiem, kurus iegūtu, ieviešot jaunus 
ilgtspējīgus nodokļus, jo īpaši vides jomā, 
lai nodrošinātu, ka daļu no taisnīgas 
pārkārtošanās izmaksām sedz nozares, 
kas sabiedrībai ir radījušas lielākās vides 
aizsardzības izmaksas, atbilstīgi 
solidaritātes principam un ievērojot LESD 
191. pantā noteikto “piesārņotājs maksā” 
principu;

Or. en

Grozījums Nr. 10

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 gan izaicinājums, gan 
milzīga iespēja visiem pārveidot mūsu 
ekonomiku par ilgtspējīgu, stabilu un 
noturīgu ekonomikas sistēmu, lai labāk 
risinātu turpmākās krīzes un nodrošinātu 
sabiedrības labklājību planētas iespēju 
robežās. Reģioniem, kuri šobrīd lielā mērā 
paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kuriem 
tam trūkst finanšu līdzekļu, būs vajadzīgs 
mērķtiecīgs atbalsts. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visa Savienība, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai veicinātu, 
sekmētu un paātrinātu pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti.

Or. en



PE650.729v02-00 12/39 PA\1205182LV.docx

LV

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu 
shēmu, Komisijai pēc objektīviem 
kritērijiem būtu jānosaka pieejamo 
piešķīrumu sadalījums pa gadiem katrai 
dalībvalstij atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”.

(9) Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu 
shēmu, Komisijai pēc objektīviem 
kritērijiem būtu jānosaka pieejamo 
piešķīrumu sadalījums pa gadiem katrai 
dalībvalstij atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”. Komisijai 
arī būtu jāpublicē visa attiecīga statistika 
un informācija, lai varētu labāk saprast 
un novērtēt dalībvalstīm paredzēto 
piešķīrumu skalu.

Or. en

Grozījums Nr. 12

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 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuru izdevumus var atbalstīt ar TPF. Visas 
atbalstītās darbības būtu jāīsteno, pilnībā 
ievērojot Savienības prioritātes un 
saistības klimata un vides jomā. Investīciju 
sarakstā būtu jāiekļauj investīcijas, kas 
atbalsta vietējo ekonomiku un ir 
ilgtspējīgas ilgtermiņā, pilnībā saskaņojot 
tās ar visiem zaļā kursa mērķiem un 
Parīzes klimata nolīguma mērķi, proti, 
ierobežot globālās temperatūras 
paaugstināšanos līdz 1,5 °C. 
Finansētajiem projektiem būtu jāveicina 
pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, 
klimatneitrālu, klimatnoturīgu, 
resursefektīvu un pilnīgu aprites 
ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 



PA\1205182LV.docx 13/39 PE650.729v02-00

LV

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 
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.

fosilo kurināmo, vai cieta fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
konkrēta saistoša datuma noteikšanu, līdz 
kuram ir pakāpeniski jāizbeidz attiecīgās 
darbības, un jākoncentrē uz darbvietu 
radīšanu un vietējās ekonomikas 
noturības palielināšanu, lai tā spētu 
pārvarēt iespējamu darbvietu zudumu. 
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 
vismaz ES 2030. gada mērķrādītājiem 
klimata jomā un līdz 2040. gadam vai 
agrāk sasniedzamo ES klimatneitralitāti, 
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 
īstenot un sekmē pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku līdz 
2040. gadam vai agrāk, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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) Lai aizsargātu iedzīvotājus, jo īpaši 
pret klimata pārmaiņām 
visneaizsargātākās personas, TPF būtu 
jāietver arī skarto darba ņēmēju un 
iedzīvotāju profesionālā apmācība, 
prasmju pilnveide un pārkvalificēšana 
nolūkā palīdzēt viņiem pārkvalificēties un 
pielāgoties jaunām ilgtspējīgas un 
kvalitatīvas nodarbinātības iespējām, kā arī 
palīdzība darba meklēšanā darba 
meklētājiem un viņu aktīva iekļaušana 
darba tirgū, ņemot vērā nepieciešamību 
nodrošināt visiem vienlīdzīgas iespējas un 
panākt nozarēs dzimumu līdzsvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Covid-19 krīze ir atklājusi 
Savienības un globālās ekonomikas 
sistēmas lielo atkarību no garām piegādes 
ķēdēm. Tāpēc pāreja uz pilnīgu aprites 
ekonomiku un nepieciešamība dažās 
nozarēs ļaut relokalizēt ražošanu ir 
nozīmīgi elementi Savienības ilgtermiņa 
stratēģijā mūsu ekonomikas un 
sabiedrības noturības pastiprināšanai, kas 
visai Savienībai sniedz jaunas 
nodarbinātības un vērtības radīšanas 
iespējas.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Lai arī ir paredzēts, ka pārejā uz 
mazoglekļa ekonomiku vēl vairāk 
samazināsies ogļu ieguve un izmantošana, 
tādējādi radot konkrētas grūtības ogļu 
ieguves reģioniem, kuros vairāk nekā 
200 000 darbvietu ir tieši saistītas ar ogļu 
nozari, tīras enerģijas nozare piedāvā 
vienreizēju iespēju šādas pārejas radīto 
darbvietu zudumu kompensēt ar 
ilgtspējīgāku, stabilu un kvalitatīvu 
nodarbinātību. Pēc Komisijas 
aprēķiniem1a ar tīras enerģijas 
tehnoloģiju ieviešanu ogļu ieguves 
reģionos līdz 2030. gadam var radīt līdz 
pat 315 000 darbvietu un līdz 
2050. gadam — vairāk nekā 
460 000 darbvietu. Šādu darbvietu skaits 
būtu vairāk nekā divreiz lielāks par 
pašlaik ar ogļu nozari tieši saistīto 
darbvietu skaitu, un minētā tehnoloģiju 
ieviešana veicinātu daudznozaru modeli 
un sekmētu energoapgādes drošību, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko 
vērtību iedzīvotājiem un vietējai 
sabiedrībai.
__________________
1a Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības 
centrs, Tīras enerģijas tehnoloģijas ogļu 
ieguves reģionos: nodarbinātības un 
izaugsmes iespējas, 2020

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
11.c apsvērums (jauns)



PE650.729v02-00 16/39 PA\1205182LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11c) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, lai TPF finansēto prioritāšu 
īstenošanā tiktu sekmēta sieviešu un 
vīriešu vienlīdzības ievērošana un 
veicināšana saskaņā ar LESD 8. pantu. 
Visos darbības programmu aspektos un 
sagatavošanas, uzraudzības, īstenošanas 
un novērtēšanas posmos ir savlaicīgi un 
saskaņoti būtu jāņem vērā dzimumu 
vienlīdzības mērķi un sieviešu 
ekonomiskā neatkarība.

Or. en

Grozījums Nr. 17

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 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju un 
pārorientēšanos, TPF būtu jāsniedz 
atbalsts ienesīgās investīcijās mazos un 
vidējos uzņēmumos, mikrouzņēmumos, 
sociālajos uzņēmumos un darba ņēmēju 
kooperatīvos. Ar ienesīgām investīcijām 
būtu jāsaprot investīcijas uzņēmumu 
pamatkapitālā vai nemateriālos aktīvos, lai 
ražotu preces un sniegtu pakalpojumus, 
tādējādi veicinot pamatkapitāla veidošanu 
un nodarbinātību. Šādām ienesīgām 
investīcijām būtu jāatbilst Regulā (ES) 
2020/... [Taksonomijas regula] 
noteiktajiem kritērijiem un nebūtu 
jāatbalsta nozares vai darbības, kas nav 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un vides 
mērķiem.
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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.).

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav 
MVU, ienesīgas investīcijas būtu 
jāatbalsta tikai tad, ja tās ir vajadzīgas, lai 
mazinātu pārkārtošanās rezultātā zaudēto 
darbvietu skaitu, radot ievērojamu skaitu 
darbvietu vai atbalstot to 
pārkvalificēšanu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Šādām investīcijām arī būtu 
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jāatbilst Regulas (ES) 2020/... 
[Taksonomijas regula] [pantā] 
noteiktajiem kritērijiem. Turklāt 
uzņēmumiem, kas nav MVU, būtu 
jāpublisko saistošs plāns par 
klimatneitralitātes panākšanu un 
jāiesniedz savas investīcijas ilgtspējas 
pārbaudei, lai nodrošinātu, ka tās nerada 
kaitīgu ietekmi uz vidi, klimatu vai sociālo 
jomu. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj ar noteikumu, ka 
tās veicina pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 2040. 
gadam un ir ievērojami zemākas par 
attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas noteiktas 
bezmaksas kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK1a, un ka to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits 
kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbvietu. Visas 
šādas investīcijas būtu pienācīgi jāpamato 
attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā, turklāt būtu jāizslēdz 
jebkādas investīcijas fosilajā kurināmajā 
un kodolenerģijā. 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. Lai 
nodrošinātu, ka fondu neizmanto, lai 
segtu vides kaitējuma likvidēšanas 
izmaksas, kas ir uzņēmuma atbildība 
vides jomā, un lai nekropļotu 
piesārņojuma un citas vidiskās ietekmes 
mazināšanas stimulus, atbalstu 
investīcijām, kas ir saistītas ar teritoriju 
atjaunošanu un teritoriju piesārņojuma 
likvidēšanu, ekosistēmu atjaunošanu un 
pārprofilēšanas projektiem, izmanto tikai 
kā pēdējo iespēju, ja nevienu uzņēmumu 
nevar saukt pie juridiskas atbildības, lai 
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finansētu minētās darbības, saskaņā ar 
LESD 191. pantā noteikto principu 
“piesārņotājs maksā”;
____________
1a 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. 19

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 kopā ar reģionālajām 
un vietējām iestādēm un ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
saskaņā ar partnerības principu 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. Lai nodrošinātu efektīvu, 
iekļaujošu un patiesu taisnīgas 
pārkārtošanās stratēģiju, visas 
ieinteresētās personas un partneri būtu 
pilnībā jāiesaista visos pārkārtošanās 
procesa sagatavošanas, izstrādes un 
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īstenošanas posmos un viņiem ir 
jānodrošina labvēlīgākie apstākļi efektīvi 
piedalīties finansēto projektu un darbību 
atlasē un īstenošanā. Attiecīgo 
ieinteresēto personu un partneru vidū cita 
starpā vajadzētu būt pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem, ekonomiskajiem 
un sociālajiem partneriem, darba ņēmēju 
grupām, ekspertiem, apmācības un 
pētniecības iestādēm un kopienu 
organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 20

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+, 

(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 
2040. gadam vai agrāk 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, vajadzības un iespējas 
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+, 
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Kohēzijas fonds vai TPF). Kohēzijas fonds vai TPF).

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu skartajiem iedzīvotājiem un 
teritorijām Savienības pārejā uz 
ilgtspējīgu, klimatneitrālu, 
klimatnoturīgu, resursefektīvu un pilnīgu 
aprites ekonomiku līdz 2040. gadam vai 
agrāk.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs.

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs. Tam būtu jāievēro, jāsekmē 
un jāatbalsta Eiropas zaļā kursa 
pamatmērķi un jo īpaši mērķis par 
Savienības mēroga klimatneitralitāti, kas 
noteikts Regulas (ES) .../... [Eiropas 
Klimata akts], lai risinātu klimata un 
vidiskās problēmas, vienlaikus nodrošinot 
taisnīgu pārkārtošanos, kas nevienu 
neatstāj novārtā.

Or. en
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Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 7,5 miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā gadījumā 
var palielināt ar papildu resursiem, kas 
piešķirti Savienības budžetā, un ar citiem 
resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu.

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 30 miljardi EUR 2018. 
gada cenās, kuri attiecīgā gadījumā būtu 
jāpalielina ar papildu resursiem, kas 
piešķirti Savienības budžetā, tostarp 
paredzot iespēju pārdalīt pakāpeniski 
pārtraucamās fosilā kurināmā subsīdijas, 
ieviešot jaunus ilgtspējīgus nodokļus 
oglekļa, aviācijas, plastmasas, digitālajā 
un finanšu jomā, izveidojot oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu vai izmantojot 
ieņēmumus no ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas, un ar citiem 
resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ienesīgas investīcijas MVU, tostarp 
jaunuzņēmumos, kas veicina ekonomikas 
diversifikāciju un pārkārtošanu;

(a) ienesīgas investīcijas MVU, tostarp 
jaunuzņēmumos, mikrouzņēmumos, 
sociālajos uzņēmumos un darba ņēmēju 
kooperatīvos, kas veicina vides mērķus vai 
finansē šādus uzņēmumus, ar noteikumu, 
ka tās atbilst visiem Regulā (ES) 2020/... 
[Taksonomijas regula] noteiktajiem 
kritērijiem, tostarp:
(i) investīcijas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas neto samazinājuma panākšanā, 
tostarp ar investīcijām inovatīvu tīras 
enerģijas tehnoloģiju un atjaunojamo 
energoresursu infrastruktūru ieviešanā, 
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energoefektivitātes palielināšanu un tīras 
vai klimatneitrālas mobilitātes 
pastiprināšanu;
(ii) investīcijas aprites ekonomikas 
veicināšanā, tostarp veicinot aprites 
vērtību ķēdi, atkritumu rašanās 
novēršanu, samazināšanu, resursu 
efektīvu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu, remontu un reciklēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) investīcijas jaunu uzņēmumu 
izveidē, tostarp izmantojot uzņēmumu 
inkubatorus un konsultāciju 
pakalpojumus;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Minētais punkts ir iekļauts turpmāk tekstā norādītajos darba ņēmēju atbalsta pasākumos.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās un progresīvu 
tehnoloģiju nodošanas veicināšanā;

(c) ilgtspējīgas investīcijas pētniecības 
un inovācijas darbībās un progresīvu 
tehnoloģiju nodošanas veicināšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) investīcijas cenu ziņā pieņemamas 
tīras enerģijas tehnoloģiju un 
infrastruktūru izstrādē, siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanā, 
energoefektivitātē un atjaunojamos 
energoresursos;

(d) investīcijas zaļajā finansējumā;

Or. en

Pamatojums

Minētais punkts ir iekļauts iepriekš tekstā, kur uzskaitītas ienesīgas investīcijas, kas ir 
saskaņā ar Taksonomijas regulu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, zemes 
atjaunošanā un pārprofilēšanas projektos;

(f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, 
ekosistēmu atjaunošanā un pārprofilēšanas 
projektos, izņemot preventīvas un 
korektīvas darbības, ko paredz Savienības 
un valstu tiesību akti par atbildību par 
videi nodarīto kaitējumu, saskaņā ar 
LESD 191. pantā noteikto principu 
“piesārņotājs maksā”;

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) investīcijas aprites ekonomikas 
veicināšanā, tostarp, izmantojot atkritumu 
rašanās novēršanu, samazināšanu, 
resursu efektīvu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu, remontu un reciklēšanu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Punkts pārcelts vairāk uz teksta sākumu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) darba ņēmēju prasmju pilnveidi un 
pārkvalificēšanu;

(h) darba ņēmēju profesionālo 
apmācību, prasmju pilnveidi un 
pārkvalificēšanu, lai nodrošinātu, ka viņi 
gūst labumu no nodarbinātības iespējām 
vai nu uz nākotni vērstās nozarēs, kas 
tieši veicina ilgtspējīgu, klimatneitrālu, 
klimatnoturīgu, resursefektīvu un pilnīgu 
aprites ekonomiku, vai aprūpes 
ekonomikā un būtiskās publiskā sektora 
nozarēs, vienlaikus īstenojot dzimumu 
līdzsvara perspektīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) investīcijas un palīdzību darba 
ņēmējiem jaunu uzņēmumu izveidē, 
tostarp izmantojot uzņēmumu 
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inkubatorus un sertificētus ilgtspējas 
konsultāciju pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 107. 
panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu, TPF 
var atbalstīt ienesīgas investīcijas 
uzņēmumos, kas nav MVU, ar nosacījumu, 
ka šāds investīcijas ir apstiprinātas kā 
daļa no taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna, pamatojoties uz 7. panta 
2. punkta h) apakšpunktā prasīto 
informāciju. Šādas investīcijas ir 
atbilstīgas tikai tad, ja tās vajadzīgas 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna 
īstenošanai.

2.a Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu 
un LESD 107. un 108. pantā noteiktajiem 
Savienības valsts atbalsta noteikumiem, 
TPF var atbalstīt ienesīgas investīcijas 
uzņēmumos, kas nav MVU, ar nosacījumu, 
ka:

(i) šādas investīcijas atbilst Regulas 
(ES) 2020/... [Taksonomijas regula] 
[pantā] noteiktajiem kritērijiem;
(ii) šādi uzņēmumi publisko zinātniski 
pamatotus uzņēmuma mēroga emisiju 
mērķrādītājus un skaidru saistošu plānu 
par klimatneitralitātes panākšanu līdz 
2040. gadam vai agrāk un sniedz visu 
attiecīgo informāciju, lai ticami noteiktu 
to darbību saskaņotību ar oglekļa emisiju 
samazināšanas mērķi atbilstīgi valsts 
pakāpeniskās izbeigšanas grafikam un 
Parīzes nolīguma mērķiem; 
(iii) šādām investīcijām veic ilgtspējas 
pārbaudi, lai noteikti, vai tās nerada 
kaitīgu ietekmi uz vidi, klimatu vai sociālo 
jomu. Šajā nolūkā uzņēmumi sniedz 
uzticamu informāciju, pamatojoties uz 
veidnēm, kuras jāizstrādā Komisijai;
(iv) šādas investīcijas ir apstiprinātas 
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kā daļa no taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna, pamatojoties uz 7. panta 
2. punkta h) un i) apakšpunktā prasīto 
informāciju un ja tās ir vajadzīgas 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna 
īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus, lai precizētu 2.a punkta 
ii) un iii) apakšpunktā minētās 
publiskojamās informācijas saturu un 
noformējumu.

Or. en

(Minētais punkts ir jāiekļauj pēc 4. panta 2. punkta 2. daļas).

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF var atbalstīt arī investīcijas, kuru 
mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, ar 
nosacījumu, ka šādas investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta i) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 

2.c TPF var atbalstīt arī investīcijas, 
kuru mērķis ir samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju, ko rada Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, ar 
nosacījumu, ka šādas investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta i) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
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teritoriālā plāna īstenošanai. teritoriālā plāna īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu vai celtniecību;

(a) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu, uzturēšanu vai celtniecību, 
kā arī kodolatkritumu apsaimniekošanu 
vai glabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kas definēti Komisijas Regulas (ES) 
Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā16;

(c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kas definēti Komisijas Regulas (ES) 
Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā16, 
neskarot uzņēmumus, kas var gūt labumu 
no tā, ka var tikt piemērotas 
pamatnostādnes par valsts atbalstu 
grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu 
glābšanai un pārstrukturēšanai un 
Komisijas pagaidu shēma valsts atbalsta 
pasākumiem, kuru mērķis ir atbalstīt 
ekonomiku Covid-19 uzliesmojuma laikā, 
ja šo shēmu pagarinās arī uz laikposmu 
pēc 2020. gada;

__________________ __________________
16 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

16 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).
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Or. en

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 
uzglabāšanu vai sadedzināšanu;

(d) investīcijas, kas ir tieši vai netieši 
saistītas ar fosilā kurināmā vai citu 
kurināma veidu, kuru pozitīva neto 
ietekme uz klimatu nav bijusi pietiekami 
un zinātniski pierādīta laikā, kad ir 
iesniegts finansējuma pieprasījums, 
ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 
uzglabāšanu vai sadedzināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) izmaksas, kas ir saistītas ar 
preventīvām un korektīvām darbībām 
attiecībā uz vides kaitējumu, kas ietilpst 
minēto kaitējumu radošā uzņēmuma vides 
atbildības jomā, tostarp teritoriju 
attīrīšanu, teritoriju piesārņojuma 
likvidēšanu un teritoriju atjaunošanu, 
saskaņā ar LESD 191. pantā noteikto 
principu “piesārņotājs maksā”;

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) darbības, kas nav saderīgas ar 
klimata mērķu sasniegšanu vai kaitē 
jebkuriem citiem Regulas (ES) 2020/... 
[Taksonomijas regula] 17. pantā 
minētajiem vides mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļauts to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam.

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļautā to teritoriju 
noteikšana, kurām ir vajadzīga papildu 
palīdzība pārkārtošanās procesa 
sasniegšanai, ir pienācīgi pamatota, un 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis kopā ar skarto 
teritoriju attiecīgajām iestādēm sagatavo 
vienu vai vairākus taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālos plānus, kas attiecas uz vienu vai 
vairākām statistiski teritoriālo vienību 
kopējās klasifikācijas 3. līmenim ("NUTS 
3. līmeņa reģioni"), kā noteikts Eiropas 

1. Katrā dalībvalstī kompetentās 
iestādes kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām reģionālajām un vietējām 
iestādēm un visām šā panta 3. punktā 
minētajām ieinteresētajām personām 
sagatavo vienu vai vairākus taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālos plānus, kas 
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Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1059/2003, kas grozīta ar Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 868/201417, atbilstošu 
skarto teritoriju vai tās daļu saskaņā ar II 
pielikumā paredzēto veidni. Šīm ir jābūt 
teritorijām, kuras skartas vissmagāk, 
pamatojoties uz ekonomisko un sociālo 
ietekmi, ko rada pārkārtošanās, jo īpaši 
attiecībā uz paredzamo darbvietu zudumu 
fosilā kurināmā ražošanas nozarē un to 
rūpniecisko objektu ražošanas procesu 
pārveidošanu, kuros ir visaugstākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.

attiecas uz vienu vai vairākām statistiski 
teritoriālo vienību kopējās klasifikācijas 3. 
līmenim ("NUTS 3. līmeņa reģioni"), kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1059/2003, kas grozīta ar 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 868/201417, 
atbilstošu skarto teritoriju vai tās daļu 
saskaņā ar II pielikumā paredzēto veidni. 
Šīm ir jābūt teritorijām, kurām ir vajadzīgs 
papildu atbalsts, lai sasniegtu ekonomisko 
un sociālo pārkārtošanos, jo īpaši attiecībā 
uz paredzamo darbvietu zudumu fosilā 
kurināmā ražošanas nozarē un to 
rūpniecisko objektu ražošanas procesu 
pārveidošanu, kuros ir visaugstākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.

__________________ __________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 
26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo 
vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi 
(OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 
26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo 
vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi 
(OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) aprakstu par valsts līmeņa 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku, tostarp galveno pārkārtošanās 
pasākumu hronoloģisku pārskatu, kas 
atbilst nacionālā enerģētikas un klimata 
plāna (NEKP) visjaunākajai redakcijai;

(a) aprakstu par valsts un reģionālā 
līmeņa pārkārtošanos uz ilgtspējīgu, 
klimatneitrālu, resursefektīvu un pilnīgu 
aprites ekonomiku līdz 2040. gadam vai 
agrāk, tostarp skaidru un saistošu grafiku, 
pēc kura attiecīgajās teritorijās 
pakāpeniski izbeigt fosilā kurināmā 
izmantošanu vai likvidēt nozares, kurās ir 
vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte, kā arī īstenot galvenos 
pārkārtošanās pasākumus, kas atbilst 
nacionālā enerģētikas un klimata plāna 
(NEKP) visjaunākajai redakcijai;
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Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pamatojumu teritoriju noteikšanai 
par teritorijām, kuras vissmagāk skar a) 
apakšpunktā minētais pārkārtošanās 
process un kurām saskaņā ar 1. punktu 
jāsniedz TPF atbalsts;

(b) pamatojumu teritoriju noteikšanai 
par teritorijām, kurām ir vajadzīgs papildu 
atbalsts, lai sasniegtu a) apakšpunktā 
minēto pārkārtošanās procesu, un kurām 
saskaņā ar 1. punktu jāsniedz TPF atbalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko 
un vidisko ietekmi, ko rada pārkārtošanās 
uz klimatneitrālu ekonomiku, nosakot 
iespējamo skarto darbvietu skaitu un 
darbvietu zudumu, attīstības vajadzības un 
mērķus, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam 
saistībā ar tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās;

(c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir teritorijās, kurām ir 
vajadzīgs papildu atbalsts pārkārtošanās 
jomā, tostarp par sociālo, ekonomisko, 
vidisko un ar dzimumaspektu saistīto 
ietekmi, ko rada pārkārtošanās uz 
ilgtspējīgu, klimatneitrālu, klimatnoturīgu, 
resursefektīvu un pilnīgu aprites 
ekonomiku, nosakot iespējamo skarto 
darbvietu skaitu un darbvietu zudumu, 
attīstības vajadzības un mērķus, kas 
jāsasniedz līdz 2030. gadam saistībā ar 
tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās teritorijās 
vai jebkādu citu strukturālu 
sociālekonomisku pārveidi, kas ir 
vajadzīga pārkārtošanās mērķu 
īstenošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālo, 
ekonomisko un vidisko ietekmi, kas rodas, 
pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
ekonomiku;

(d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālo, 
ekonomisko, vidisko un ar dzimumaspektu 
saistīto ietekmi, kas rodas, pārkārtojoties 
uz klimatneitrālu, klimatnoturīgu, 
resursefektīvu un pilnīgu aprites 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) novērtējumu par tā saskaņotību ar 
citām valsts, reģionālām vai teritoriālām 
stratēģijām un plāniem;

(e) attiecīgā gadījumā novērtējumu 
par tā saskaņotību ar citām valsts, 
reģionālām vai teritoriālām stratēģijām un 
plāniem, kā arī attiecīgajām Savienības 
stratēģijām un saistībām;

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) detalizētu sarakstu, kurā 
uzskaitītas attiecīgās ieinteresētās 
personas, tostarp ekonomiskie un sociālie 
partneri, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji 
un eksperti, ar kuriem notika 
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apspriešanās attiecīgajā reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) aprakstu par paredzēto darbību 
veidiem un to paredzamo devumu 
pārkārtošanās ietekmes mazināšanā;

(g) aprakstu par paredzēto darbību 
veidiem un to paredzamo devumu 
pārkārtošanās ietekmes mazināšanā un 
pārkārtošanās sekmēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) ja atbalstu sniedz ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU, 
šādu darbību un uzņēmumu izsmeļošu 
sarakstu un pamatojumu šāda atbalsta 
nepieciešamībai, izmantojot plaisas analīzi, 
kas parāda, ka, ja investīcijas nebūs, 
paredzamais darbvietu zudums būtu lielāks 
nekā paredzamo jauno darbvietu skaits;

(h) ja atbalstu sniedz ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav 4. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minētie 
uzņēmumi, šādu darbību un uzņēmumu 
izsmeļošu sarakstu un pamatojumu šāda 
atbalsta nepieciešamībai, izmantojot 
plaisas analīzi, kas parāda, ka, ja 
investīcijas nebūs, paredzamais darbvietu 
zudums būtu lielāks nekā paredzamo jauno 
darbvietu skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) ja atbalstu sniedz investīcijām 
nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, atbalstāmo 
darbību izsmeļošu sarakstu un 
pamatojumu, ka tās veicina pārkārtošanos 
uz klimatneitrālu ekonomiku un rada 
ievērojamu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu, kas ir ievērojami zemāks 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar 
noteikumu, ka tās vajadzīgas, lai aizsargātu 
lielu skaitu darbvietu;

(i) ja atbalstu sniedz investīcijām 
nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, atbalstāmo 
darbību izsmeļošu sarakstu un 
pamatojumu, ka tās veicina pārkārtošanos 
uz ilgtspējīgu, klimatneitrālu, 
klimatnoturīgu, resursefektīvu un pilnīgu 
aprites ekonomiku un rada ievērojamu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu, kas ir ievērojami zemāks 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar 
noteikumu, ka tās vajadzīgas, lai aizsargātu 
lielu skaitu darbvietu;

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] pantu 
iesaista attiecīgos partnerus.

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā, izstrādē un īstenošanā 
saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] 
pantu iesaista visas attiecīgās ieinteresētās 
personas, ekonomiskos un sociālos 
partnerus, pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjus, ekspertus, apmācības un 
pētniecības iestādes, darba devējus, darba 
ņēmēju grupas un kopienu organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni 
atbilst Regulas (ES) [jaunā KNR] [23.] 
pantā minētajām teritoriālajām stratēģijām, 
attiecīgajām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām, nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāram.

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni 
atbilst Regulas (ES) [jaunā KNR] [23.] 
pantā minētajām teritoriālajām stratēģijām, 
attiecīgajām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām, nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāram, Savienības saistībām, kas izriet 
no Parīzes nolīguma, un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālos plānus, sanāksmju protokolus 
un lēmumus par projektu un darbību 
atlasi dara publiski pieejamus. Par 
pārkārtošanās teritoriālo plānu 
sagatavošanu un izstrādi rīko sabiedrisko 
apspriešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Pārskatīšanas klauzula

Komisija vēlākais līdz nākamās 
daudzgadu finanšu shēmas vidusposma 
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novērtēšanas beigām izvērtē to, cik 
lietderīgi būtu grozīt šīs regulas 4. un 
5. pantu, lai ņemtu vērā iespējamās 
izmaiņas Regulā 2020/... [Taksonomijas 
regula] attiecībā uz darbības jomas 
paplašināšanu ar mērķi iekļaut citas 
ilgtspējīgas ekonomiskās darbības un 
darbības, kas ievērojami kaitē vides 
ilgtspējai, kā arī izvērtē rīcības plāna 
ilgtspējīgam finansējumam īstenošanas 
attīstību. Pamatojoties uz to, Komisija 
iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei, kuram vajadzības gadījumā 
pievieno leģislatīvā akta priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – atsauce: 7. panta 2. punkta a) apakšpunkts – 1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. Izklāsta plānoto procesu, kā notiks 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku 
atbilstīgi nacionālo enerģētikas un klimata 
plānu un citu esošo pārkārtošanās plānu 
mērķiem, un sniedz hronoloģisku pārskatu 
par tādu darbību kā ogļu un lignīta 
ieguves vai ogļu izmantošanas 
elektroenerģijas ražošanā izbeigšanu vai 
samazināšanu.

1.1. Izklāsta plānoto procesu, kā notiks 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku 
atbilstīgi nacionālo enerģētikas un klimata 
plānu un citu esošo pārkārtošanās plānu 
mērķiem, un sniedz skaidru un saistošu 
grafiku, pēc kura attiecīgajās teritorijās 
līdz 2040. gadam vai agrāk pakāpeniski 
izbeigt fosilā kurināmā izmantošanu vai 
likvidēt nozares, kurās ir vislielākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. Novērtējums par pārkārtošanās 2.1. Novērtējums par pārkārtošanās 
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procesa uz klimatneitrālu ekonomiku 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo ietekmi

procesa uz klimatneitrālu ekonomiku 
ekonomisko, sociālo, ar dzimumaspektu 
saistīto un teritoriālo ietekmi

Or. en

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.1. apakšpunkts – atsauce: 7. panta 2. punkta c) apakšpunkts 
– tabula – 12000. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Norāda skartās saimnieciskās darbības un 
rūpniecības nozares, izšķirot:

Norāda skartās saimnieciskās darbības un 
rūpniecības nozares, izšķirot:

- sarūkošās nozares, kurās saistībā ar 
pārkārtošanos ir paredzama darbību 
izbeigšana vai būtiska samazināšana, 
iekļaujot atbilstošu hronoloģisku pārskatu,

- sarūkošās nozares, kurās saistībā ar 
pārkārtošanos ir paredzama darbību 
izbeigšana vai būtiska samazināšana, 
iekļaujot atbilstošu saistošu grafiku,

- nozares, kas pārkārtojas un kurās 
paredzama darbību, procesu un tiešo 
rezultātu pārveide.

- nozares, kas pārkārtojas un kurās 
paredzama darbību, procesu un tiešo 
rezultātu pārveide.

Par katru no abām nozarēm: Par katru no abām nozarēm:

- paredzētais zaudēto darbvietu skaits 
un pārkvalificēšanas vajadzības, ņemot 
vērā prasmju prognozes,

- paredzētais zaudēto darbvietu skaits 
un pārkvalificēšanas vajadzības, ņemot 
vērā prasmju prognozes un 
dzimumperspektīvu,

- ekonomikas diversificēšanas 
potenciāls un attīstības iespējas.

- ekonomikas diversificēšanas 
potenciāls un attīstības iespējas, tostarp 
dzimumperspektīva.

Or. en

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.a Apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām 
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Atsauce: 7. panta 2. punkta 
fa) apakšpunkts 
- detalizēts saraksts, kurā uzskaitītas 
attiecīgās ieinteresētās personas, tostarp 
ekonomiskie un sociālie partneri, 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un 
eksperti, ar kuriem notika apspriešanās 
attiecīgajos reģions/valstīs 

Or. en


