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ĪSS PAMATOJUMS

Pasauli skar neizbēgama ekoloģiskā krīze. Eiropas Savienība ar Taisnīgas pārkārtošanās 
fonda (TPF) izveidi un apņemšanos līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti pauž gatavību 
piešķirt konkrētus budžeta līdzekļus nepieciešamajai pārejai uz zaļo ekonomiku. Tā paredz 
atbalstīt iedzīvotājus šo pārmaiņu laikā un palīdzēt dalībvalstīm izmantot kopīgo iespēju 
veidot ilgtspējīgu un taisnīgu nākotni.

Laikā, kad Covid-19 pandēmija atklāj mūsu attīstības modeļu trūkumus, ir vēl lielāka 
nepieciešamība pēc Eiropas līmeņa aizsardzības pasākumiem. Mūsu sabiedrības saskaras ar 
dažādām krīzēm, kas cita citu pastiprina, palielinot nevienlīdzību un noslēgšanos. Tāpēc ar 
Eiropas līmeņa tiesību aktu arsenālu būtu jāuzlabo Eiropas Savienības spējas risināt šīs 
problēmas.

Mūsu līdzpilsoņi saprot, ka ir ārkārtīgi svarīgi kopīgi un sadarbīgi reaģēt uz šī laikmeta 
izaicinājumiem. Proti, 82 % eiropiešu ir par finanšu atbalsta piešķiršanu enerģētikas 
pārkārtošanai1. Klimata pārmaiņu radītās sekas viennozīmīgi liecina, ka mūsu izdzīvošana ir 
atkarīga no tā, vai mēs kopīgi spēsim mainīt savu dzīvesveidu.

Mūsu enerģētikas politikai, ekonomikas politikai, sociālajai politikai un vides politikai ir jāiet 
līdzi laikam. Eiropas Savienība ar Eiropas zaļo kursu2 atsakās pasīvi pieņemt pasaulē 
notiekošās izmaiņas un atbalsta savu teritoriju spēju piedalīties pārmaiņu procesā. Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plānā3 ir paredzēts Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms (TPM), saskaņā ar 
kuru reģioniem, kurus visvairāk skars pārkārtošanās uz zaļo ekonomiku, 2021.–2027. gadā 
tiks piešķirti vismaz 100 miljardi EUR.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās 
fondu4 ir pirmais no trijiem TPM pīlāriem. Minētais ES atbalsta palielinājums nevar vienkārši 
izpausties kā līdzekļu piešķiršana dalībvalstīm bez nekādiem nosacījumiem. Šīm valstīm ir 
jāievēro savas klimata saistības, kas ir saskaņotas, ticamas un efektīvas Eiropas politikas 
priekšnoteikums.

Ekonomikas un sociālās krīzes laikā teritorijas, kurām visvairāk ir nepieciešama minētā 
pārkārtošanās, nevar 21. gadsimtā tikt atstātas novārtā. Tās ir ļoti svarīgas Eiropas projektam, 
kuram šobrīd ir maksimāli jāizmanto mūsu tradīcijas un priekšrocības, lai rastu iespējas 
panākt iekļaujošas sistēmas pārmaiņas. TPF ir ņēmis vērā šo mērķi, papildinot pārējos divus 
TPM pīlārus, ar kuriem būtu jārisina arī šo teritoriju problēmas. Tas paredz iedzīvotājus 
atbalstīt vietējā līmenī, lai veicinātu viņu noturību, un nevienu neatstāt novārtā.

Lai teritorijas un to iedzīvotāji varētu pārkārtošanos izmantot par iespēju veidot labāku 
nākotni, referents uzskata, ka TPF atbalsta sniegšanā ir jāievēro trīs svarīgi elementi.

Vispirms, lai šis atbalsts patiešām tiktu izmantots “taisnīgi”, TPF ir galvenokārt 
jākoncentrējas uz cilvēku un sociālās labklājības palielināšanu. Sabiedrībai ir jāizjūt šī fonda 
ietekme, kurai ir jābūt redzamai visā teritorijā. To varētu panākt ar darba tirgus veicināšanas 

1 EIB otrā klimata aptauja, kas īstenota sadarbībā ar uzņēmumu “BVA” un publicēta 2020. gada 13. martā. 
2 Eiropas zaļais kurss, 2019. gada 11. decembris
3 COM (2020)21, 2020. gada 14. janvāris
4 COM (2020)22, 2020. gada 14. janvāris
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pasākumiem (izglītība, apmācība, atbalsts uzņēmumu izveidei, mobilitātei u. c.) un pasīviem 
atbalsta pasākumiem (pensiju atšķirības finansēšana).

Otrkārt, ar šo fondu ir jārada nosacījumi, kas šajās teritorijās veicina ilgtspējīgu ekonomiku. 
Visām šā fonda investīcijām būtu jāatbilst sociālās un vides aizsardzības vajadzībām.

Visbeidzot, ar šo fondu būtu jāatbalsta sociālās infrastruktūras pasākumi, kas palīdz 
pārkārtošanās teritorijām saglabāt dinamismu, kopienas garu un solidaritāti (veselības aprūpes 
pakalpojumi, mājoklis u. c). Papildus materiālai infrastruktūrai ir svarīgi arī pastiprināt vietējo 
pušu spējas piedalīties pārkārtošanās procesā, lai garantētu līdzekļu pieejamību.

Referents TPF uzskata par zināmu Eiropas pārkārtošanās fabriku5. Teritoriju pārmaiņu un 
pārkārtošanās procesa veiksmīgs iznākums ir atkarīgs no iedzīvotāju iesaistīšanas stratēģiju 
izstrādē un apvienību un grupu mobilizēšanas vietējo projektu atbalstam. Teritorijas 
pārkārtošanās uz zaļo ekonomiku pirmām kārtām nozīmē tādu sabiedrisko rīcībpolitiku 
īstenošanu, kas veicina uzskatu maiņu un vietējus risinājumus.

Ar Taisnīgas pārkārtošanās fondu reģioniem, iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir iespēja 
pārkārtošanos padarīt par veiksmes stāstu.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu 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 

(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 temperatūras 
pieaugumu pasaulē ierobežot zem 1,5°C, 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, koncentrējot 
Savienības finansējumu uz videi 
draudzīgiem (zaļiem) mērķiem, kā arī 

5 Pamatojoties uz Francijas pilsētā Loos-en-Gohelle izstrādāto pārkārtošanās modeli.
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales   

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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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.

Eiropas sociālo tiesību pīlāru. 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, kas saistīti ar pēc iespējas 
agrāku un ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
panākamu pāreju uz klimatneitrālu, uz 
atjaunojamiem energoresursiem balstītu, 
lielā mērā resursefektīvu un 
energoefektīvu aprites ekonomiku, kā arī 
atbalstītu Eiropas reģionus un 
iedzīvotājus, sniedzot tiem sociālo, darba 
tirgus un ekonomisko atbalstu, lai neviens 
netiktu atstāts novārtā.

__________________ __________________
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.

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 

(2) Pāreja uz klimatneitrālu, uz 
atjaunojamo energoresursiem balstītu, 
lielā mērā resursefektīvu un 
energoefektīvu aprites ekonomiku ir viens 
no svarīgākajiem Savienības politikas 
mērķiem, un 82 % eiropiešu prasa, lai 
būtu īpašs finanšu atbalsts. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi vēlākais līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Cīņa pret klimata 
pārmaiņām un vides degradāciju ir 
izaicinājumi, kurus vidējā termiņā un 
ilgtermiņā varētu pārvērst par iespējām 
visiem, ja tās tiks izstrādātas sociāli 
taisnīgā veidā un ja neviens netiks atstāts 
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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.

novārtā. Ne visi reģioni un dalībvalstis sāk 
nepieciešamo un ārkārtīgi steidzamo 
pārkārtošanos no viena izejas punkta, kā arī 
tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas, ņemot 
vērā to vēsturiski izveidojušās, 
ekonomiskās un kultūras īpatnības. Daži 
no tiem ir vairāk progresējuši zaļās 
pārkārtošanās ziņā, savukārt 
pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku sociālo, 
kultūras, darba tirgus un ekonomisko 
ietekmi uz tiem reģioniem un to 
iedzīvotājiem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – gāzes, oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – un/vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte, kā arī citām 
energoietilpīgām nozarēm kā tērauda, 
cementa, ķīmiskās rūpniecības, stikla 
rūpniecības un transporta nozare, kā arī 
to piegādātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī veicina sociālo 
nevienlīdzību un pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, aizjūras teritorijām un 
dalībvalstīm, un tas kaitē Savienības 
pamatvērtībām. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi 
steidzami atbalstīt reģionus un 
dalībniekus, kuru ieguldījums ir svarīgs, 
lai nodrošinātu ātru un taisnīgu 
pārkārtošanos saskaņā ar Savienības 
klimata mērķiem, un šīs atšķirības 
nepalielināt vēl vairāk. Īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš tām NUTS 3. līmeņa 
teritorijām, kurās ir mazāk par 12,5 
iedzīvotājiem uz km² vai kurās gada vidējā 
iedzīvotāju skaita samazināšanās 
laikposmā no 2007. līdz 2017. gadam ir 
bijusi lielāka par -1%.

Grozījums Nr. 3

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 iekļaujošai, sociāli ilgtspējīgai un 
pieņemamai visiem, īpašu uzmanību 
pievēršot Eiropas sociālo tiesību pīlārā 
noteikto principu ievērošanai. Tāpēc gan 
Savienībai, gan dalībvalstīm, kā arī 
dažādiem reģionālajiem un vietējiem 
dalībniekiem jau no paša sākuma būtu 
jāņem vērā tās sociālā, darba tirgus un 
ekonomiskā ietekme, kā arī koronavīrusa 
krīzes ietekme, un jāizmanto visi 
iespējamie instrumenti, lai mazinātu 
nelabvēlīgās sekas un palielinātu labvēlīgo 
ietekmi, piemēram, jaunu, pienācīgu un 
ilgtspējīgu darbvietu izveidi vai gaisa 
kvalitātes uzlabošanos. Savienības 
budžetam vajadzētu būt samērīgam ar šo 
pārkārtošanos, un nākamajai DFS būtu 
jāļauj īstenot Savienības mērķus un 
piešķirt līdzekļus Taisnīgas pārkārtošanās 
fondam (TPF), nesamazinot piešķīrumus 
pašreizējām Savienības politikas jomām.

Grozījums Nr. 4

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. 
Savienībai būtu jāpavada un jāatbalsta 
reģioni, apakšreģionālā līmeņa vietējie 
dalībnieki un iedzīvotāji pārejā uz 
Savienības klimatneitralitāti un 
ilgtspējīgām darbvietām, visos attiecīgajos 
līmeņos apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata, kohēzijas, 
ekonomiskajiem un sociālajiem mērķiem, 
ņemot vērā investīcijas ar sociālo ietekmi 



PE650.398v02-00 8/56 AD\1208253LV.docx

LV

un pievēršoties teritorijām un iedzīvotāju 
grupai, kam visvairāk vajadzīgs atbalsts, 
lai īstenotu pārkārtošanos.

Grozījums Nr. 5

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 TPF, kas ir 
viens no Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma pīlāriem, kuru īsteno saskaņā 
ar kohēzijas politiku. TPF mērķis ir ne 
tikai mazināt klimata pārmaiņu negatīvo 
ietekmi un atbalstīt darbības, lai panāktu 
taisnīgu un efektīvu enerģētikas 
pārkārtošanu uz klimatneitrālu 
ekonomiku, bet arī radīt un pastiprināt 
turpmāko labvēlīgo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas, kas ietver 
sevī aizjūras zemes un teritorijas, kā arī 
iedzīvotājus un jo īpaši attiecīgos darba 
ņēmējus, lai nodrošinātu sociālo, 
teritoriālo un ekonomisko kohēziju. 
Saskaņā ar TPF konkrēto mērķi TPF 
atbalstītajām darbībām būtu tieši jāpalīdz 
sekmēt un katalizēt pārkārtošanos, radot 
jaunas ilgtspējīgas nodarbinātības 
iespējas, mazinot nelabvēlīgās sociālās 
sekas un finansējot vietējās ekonomikas 
diversifikāciju, ilgtspēju, pārveidi un 
modernizāciju, novēršot sociālo 
nestabilitāti un veicinot nestabilas 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanu. Tas 
atspoguļots TPF konkrētajā mērķī, kas ir 
noteikts tajā pašā līmenī un norādīts kopā 
ar politikas mērķiem Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [4.] pantā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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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 Eiropas zaļā 
kursa mērķiem, kas paredz radīt iespējas, 
kā padarīt šo kontinentu pārtikušāku, 
iekļaujošāku, veselāku un zaļāku, TPF 
būtu jāsniedz būtisks ieguldījums 
vispārējos klimata pasākumos un 
jāpaātrina pēc iespējas agrāka un ne 
vēlāk kā līdz 2050. gadam panākama 
pāreja uz klimatneitrālu, atjaunojamos 
energoresursos balstītu, lielā mērā 
resursefektīvu un energoefektīvu aprites 
ekonomiku. Piekļuvei TPF būtu jāparedz 
nosacījums, ka tiek pieņemts Savienības 
mērķis sasniegt klimatneitralitāti vēlākais 
līdz 2050. gadam, kā arī starpposma 
mērķrādītāji.  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 brīvprātīgi pārvietoti 
no ERAF un ESF+, saskaņā ar Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra principiem.

Grozījums Nr. 7

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, kā arī valsts un reģionālās 
investīcijas un privātais kapitāls, un 
nekādā gadījumā nebūtu šādas 
investīcijas jāaizstāj. Tādējādi nākamajai 
DFS vajadzētu būt vērienīgai un ļaut 
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sasniegt izvirzītos mērķus. TPF 
finansējums nekādā gadījumā nedrīkst 
būt uz citu esošo fondu rēķina. TPF būtu 
jāatbalsta pāreja uz zaļo ekonomiku jo 
īpaši reģionos, kas ir visvairāk atkarīgi no 
oglēm vai cita šāda veida neilgtspējīga 
kurināmā, un jāveicina jauna ilgtspējīga 
kohēzijas politika, kuras mērķis ir uz 
nākotni orientēti un videi draudzīgi 
nodarbinātības modeļi.

Grozījums Nr. 8

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 ne tikai izaicinājums, bet arī 
milzīga iespēja visām dalībvalstīm, 
reģionālajiem un vietējiem publiskā un 
privātā sektora dalībniekiem. Būs 
nepieciešams papildu atbalsts reģioniem, 
tostarp attāliem reģioniem, kuri joprojām 
lielā mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz un/vai jāmodernizē, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, kam 
vēl pievienojas nepieciešamība pēc 
darbaspēka kvalifikācijas celšanas un 
palīdzības, lai panāktu nodarbinātību 
zaļajās nozarēs, un kuriem tam trūkst 
finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu jāaptver 
visa Savienība, bet šā fonda finanšu 
līdzekļu sadalījumā būtu jāatspoguļo 
reģionu sākotnējā paļaušanās uz 
neilgtspējīgām darbībām un to spēja 
finansēt vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pēc iespējas drīzāk un vēlākais līdz 
2050. gadam pārkārtoties uz 
klimatneitralitāti, tostarp veicinot 
alternatīvas uz fosilo kurināmo balstītai 
ekonomikai, izmantojot aprites 
ekonomiku, kas sniedz iespējas jaunām 
darbvietām, reģionālās ekonomikas 
attīstībai, uzlabotai teritoriālajai kohēzijai 
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un vietējās lauku ekonomikas 
stimulēšanai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 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 prioritātes 
klimata, sociālajā un vides jomā, tostarp 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus, 
kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus. Investīciju 
sarakstā prioritāte būtu jāpiešķir 
investīcijām, kas atbalsta iedzīvotājus, 
sociālo inovāciju, vietējo ekonomiku un 
darba tirgu ar pienācīgu darbvietu izveidi, 
un ir ilgtspējīgas vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus Eiropas zaļā 
kursa mērķus, vienlaikus aizsargājot, 
saglabājot un palielinot Savienības dabas 
kapitālu un uzlabojot veselību un 
labjutību ar vidi saistītu risku un ietekmes 
kontekstā. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pēc iespējas agrāka un ne vēlāk 
kā līdz 2050. gadam panākama 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu, 
atjaunojamos energoresursos balstītu, 
lielā mērā resursefektīvu un 
energoefektīvu aprites ekonomiku. 
Sarūkošajās nozarēs, piemēram, enerģijas 
ražošanā, izmantojot ogles, lignītu, kūdru, 
gāzi, naftu un degslānekli, vai šā fosilā 
kurināmā ieguves darbībās, kā arī 
netiešajās nozarēs, piemēram, 
piegādātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem, ko arī varētu skart minētā 
ražošanas samazināšanās, atbalsts būtu 
jāsasaista ar stingriem pakāpeniskas 
stratēģijas nosacījumiem par darbības 
pakāpenisku izbeigšanu.  Šāds atbalsts 
būtu skaidri jāizklāsta teritoriālajā 
taisnīgas pārkārtošanās plānā, un tam 
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vajadzētu būt atkarīgam no kvalitatīvu 
darbvietu radīšanas un sociālā progresa, 
kā arī no vietējās ekonomikas noturības 
saglabāšanas, lai pārvarētu iespējamo 
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 ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un vēlakais līdz 2050. gadam sasniedzamo 
ES klimatneitralitāti13, vienlaikus 
saglabājot un uzlabojot darba ņēmēju 
prasmes un tiesības un izvairoties no vides 
degradācijas. Minētajām investīcijām arī 
būtu jādod iespēja segt specializēto 
zināšanu un analīzes izmaksas, lai 
atbalstītu pilnībā pārveidotus MVU 
nolūkā saglabāt augsti kvalificētos un 
pārkvalificējušos darbiniekus. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš principa 
“energoefektivitāte pirmajā vietā” 
īstenošanai investīciju lēmumos un tādām 
zaļajām nozarēm kā, piemēram, tām, kas 
saistītas ar atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, viedu mobilitāti, cīņu pret 
enerģētisko nabadzību, sociālās ietekmes 
investīcijām vai citām nozarēm, kas 
atbalsta, veicina un virza uz priekšu 
resursu efektīvu izmantošanu un aprites 
ekonomiku. Šīm investīcijām būtu arī 
jāatbalsta zināšanu inovācijas kopienu 
izveide, uzsvaru liekot uz digitalizāciju un 
pētniecību, un Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūts, apvienojot 
pētniecības centrus, uzņēmējdarbību, 
universitātes un vietējās un reģionālās 
pašvaldības, lai veicinātu pārdomātas un 
ilgtspējīgas pārkārtošanās mērķa 
sasniegšanu. Ar šādiem pasākumiem būtu 
jāveicina zaļu, ilgtspējīgu un pienācīgu 
darbvietu radīšana, jāmazina negatīvās 
sociālās sekas un jāpaātrina pārkārtošanās 
uz klimatneitrālu un aprites ekonomiku, 
kas būtu jāsasniedz ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam.
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__________________ __________________
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.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) TPF arī būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu investīcijas sociālos, izglītības, 
veselības aizsardzības un kultūras 
projektos, īpašu uzmanību veltot 
reģioniem, kas ir atkarīgi no 
oglekļietilpīgas ekonomikas un kurus 
ietekmē strukturālā pāreja uz 
resursefektīvu mazoglekļa aprites 
ekonomiku. Atbalsttiesīgajos reģionos 
esošā iespēju nevienlīdzība jo īpaši 
ietekmē izglītības, kultūras, kopienas, 
veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu 
pieejamību. Stipras vietējās sabiedrības 
attīstīšana, kurā apvienojas dažādas 
paaudzes, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju 
grupu integrācija sabiedrībā bez 
diskriminācijas var palielināt 
ekonomiskās iespējas un nodrošināt 
taisnīgu pārkārtošanos visiem. Šajā 
nolūkā ir jāatbalsta sociālā inovācija, jo 
īpaši tādās jomās kā agrīnā pirmsskolas 
izglītība un aprūpe, izglītības iestādes, 
studentu mājokļi un digitālais aprīkojums, 
kā arī veselības aprūpes pakalpojumi un 
jauns aprūpes modelis, tostarp klīnikas, 
slimnīcas vai kopienā balstīta aprūpe. Tas 
palīdzētu nodrošināt, ka pārkārtošanās 
fāzē esošo reģionu iedzīvotājiem, tostarp 
tiem, kas darbojas sociālajā ekonomikā, 
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kas ir ļoti svarīga vietējās ekonomikas 
attīstībai un sociālajai tirgus ekonomikai, 
ir pieejami kvalitatīvi sabiedriskie 
pakalpojumi un vispārējas nozīmes 
pakalpojumi, tādējādi atbalstot sociāli 
taisnīgu pārkārtošanos, kas nevienu 
neatstāj novārtā.

Grozījums Nr. 11

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 to cilvēku grupas, 
kurām visdrīzāk būs nepieciešams 
atbalsts, lai panāktu klimatisko 
pārkārtošanos, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana, īpašu uzmanību 
pievēršot [ESF+ regulā] definētajiem 
visneaizsargātākajiem cilvēkiem un 
personā, kas ir visvairāk attālināti no 
darba tirgus (piemēram, ilgstoši 
bezdarbnieki, cilveki, ko skārusi 
nodarbināto personu nabadzība, vai 
jaunieši, kuri ir NEET), nolūkā palīdzēt 
viņiem pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, panākt nozarēs dzimumu 
līdzsvaru, kā arī nodrošināt aktīvu darba 
tirgu un prasmju politiku, kas balstās uz 
nākotni vērstās nozarēs un nodarbinātībā, 
nodrošinot mūžizglītības iespējas un 
ievērojot principu, kas paredz vienādu 
darba samaksu par vienādu darbu, sniegt 
palīdzību pārkārtošanās skartajām 
personām un individualizētu palīdzību 
darba meklēšanā visu kategoriju darba 
meklētājiem, kā arī visu grupu cilvēkiem 
nodrošināt vienlīdzīgu pieejamību bez 
diskriminācijas un pievēršot īpašu 
uzmanību jauniešiem un viņu aktīvai 
iekļaušanai darba tirgū. Šajā sakarā būtu 
jānodrošina prasmju pilnveides un 
pārkvalificēšanās iespējas darba 
ņēmējiem pienācīgā laikposmā, pirms 
iestājas bezdarbs. Centieni ir jākoncentrē 
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uz skarto reģionu ekonomikas 
atveseļošanu, jo īpaši izmantojot 
pārkvalificēšanās formulas un ciešu 
sadarbību starp kaimiņu dalībvalstu 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, 
lai pilnībā izmantotu pārrobežu darba 
tirgus potenciālu pilnīgā saskaņā ar 
Globalizācijas pielāgošanās fondu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, lai TPF finansēto prioritāšu 
īstenošanā tiktu sekmēta sieviešu un 
vīriešu vienlīdzības ievērošana un 
veicināšana saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
8. pantu. Novērtējumos konstatēts, cik 
svarīgi visos darbības programmu 
aspektos un sagatavošanas, uzraudzības, 
īstenošanas un novērtēšanas posmos ir 
savlaicīgi un saskaņoti ņemt vērā 
dzimumu vienlīdzības mērķus, vienlaikus 
nodrošinot īpašus pasākumus, kas veicina 
dzimumu vienlīdzību un principu, kas 
paredz vienādu darba samaksu par 
vienādu līdzvērtīgas vērtības darbu, 
sieviešu ekonomisko neatkarību, izglītību, 
kvalifikācijas celšanu un no vardarbības 
cietušu sieviešu reintegrāciju darba tirgū 
un sabiedrībā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) TPF ir svarīga loma sociālo seku 
mazināšanā, kas pārsniedz ekonomikas 
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jomu, un tam nevajadzētu būt vienkāršam 
uzņēmējdarbības ieguldījumu 
instrumentam. Pārkārtošanās daudz 
prasa skartajiem reģioniem un to 
iedzīvotājiem. Riski ir ne tikai darbvietu 
zudums, bet arī vietējo nodokļu 
ieņēmumu zudums, kā arī darba ņēmēju 
migrācija, atstājot jauniešus un vecāka 
gadagājuma cilvēkus, un, iespējams, dažu 
pakalpojumu pārtraukšana (jo īpaši 
ogļraču gadījumā), un tādēļ investīcijas 
sociālajā infrastruktūrā ar mērķi 
nodrošināt iedzīvotājiem augsta līmeņa 
pakalpojumus un līdzsvarot pakalpojumu 
zudumu ir būtisks elements, lai 
nodrošinātu sociāli taisnīgu 
pārkārtošanos, kas nevienu neatstāj 
novārtā.  Ar TPF jo īpaši būtu jāveic 
pasākumi, kas novērš ekonomikas 
recesiju un nodrošina, ka vietējie 
iedzīvotāji atbalsta izmaiņas un ka tiek 
uzlabota vietējās kopienas dalībnieku, 
veselības un sociālā, kā arī demokrātijas 
infrastruktūra.

Grozījums Nr. 14

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 

(12) Lai veicinātu to teritoriju 
diversifikāciju un pārveidi, kurām ir 
vajadzīgs papildu atbalsts pārkārtošanās 
sasniegšanai, TPF būtu jāatbalsta 
ienesīgas investīcijas ar darbvietu 
radīšanas potenciālu zaļos un ilgtspējīgos 
mazajos un vidējos uzņēmumos un jo īpaši 
jaunajos uzņēmumos un uzņēmumos, kas 
aktīvi darbojas sociālās inovācijas nozarē. 
Ar ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un zaļu, 
pienācīgu un ilgtspējīgu nodarbinātību. 
Mērķim jābūt radīt pienācīgas, 
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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.

ilgtspējīgas darbvietas uz nākotni vērstās 
nozarēs un veicināt sociālo iekļaušanu, 
vienlaikus atzīstot, novērtējot un uzlabojot 
vietējo cilvēkresursu prasmes un izglītību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, un ja tās atbalsta fonda 
pamatmērķi, proti, paātrināt 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu, 
atjaunojamos energoresursos balstītu, 
lielā mērā resursefektīvu un 
energoefektīvu aprites ekonomiku, radot 
ievērojamu skaitu darbvietu vai atbalstot to 
pielāgošanu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā, pilnīgā saskaņā ar 
Globalizācijas pielāgošanās fondu. 
Investīcijas esošajos rūpniecības objektos, 
tostarp tajos, uz kuriem attiecas Savienības 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, būtu 
jāatļauj ar nosacījumu, ka tās veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
vēlākais līdz 2050. gadam un ir ievērojami 
zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, 
kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ar 
nosacījumu, ka to rezultātā tiek aizsargāts 
ievērojams skaits pienācīgas kvalitātes un 
ilgtspējīgu darbvietu. Visas šādas 
investīcijas būtu pienācīgi jāpamato 
attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā, un tām vajadzētu būt 
ilgtspējīgām un atbilst principam 
“energoefektivitāte pirmajā vietā”. 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. Ar Eiropas zaļo kursu uzsāktajai 
pārejai ir jāsniedz labums ikvienam, un tā 
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nedrīkst palielināt nevienlīdzību, īpašu 
uzmanību pievēršot lauku apvidiem un to 
būtiskajām ekonomiskajām grūtībām, jo 
īpaši jauniešiem.

__________________ __________________
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.).

Grozījums Nr. 15

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 prasībai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu. Saskaņā ar Regulas (ES) 
[jaunā KNR] 21.a pantu TPF resursus 
varētu brīvprātīgi palielināt ar papildu 
finansējumu no ERAF un ESF+, kam būtu 
jāsaņem šim mērķim papildu līdzekļi. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam un šo fondu mērķim. 
Saskaņā ar vienkāršošanas mērķi TPF 
piemērošana nedrīkst radīt pārmērīgu 
administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 16

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, 
ko nepieciešams atbalstīt, lai pamazām 
izbeigtu tās atkarību no neilgtspējīgiem 
darbības veidiem, tiek efektīvi un 
izmērāmi uzsākts un īstenots 
pārkārtošanās process, lai ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam panāktu klimatneitrālu 
ekonomiku. Šajā sakarā dalībvalstu 
saņēmējiem reģioniem ar Komisijas 
atbalstu būtu jāsagatavo taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni. Izstrādājot 
taisnīgas pārejas plānus, saņēmējiem 
reģioniem saskaņā ar partnerības 
principiem būtu jāapspriežas ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām, vietējiem un reģionālajiem 
dalībniekiem, piemēram, esošajiem 
vietējiem uzņēmumiem un jo īpaši ar 
MVU un lielu energoiekārtu 
apakšuzņēmējiem, pilsonisko sabiedrību, 
sociālajiem partneriem un attiecīgajām 
vietējām kopienām. Taisnīgas 
pārkārtošanās plānos ir sīki jāizklāsta 
pārkārtošanās process, tostarp darbvietu 
radīšanas pasākumi ar sociālekonomisku 
ietekmi, kvalifikācijas celšana un 
pārkvalificēšanās un investīcijas vietējā 
sociālajā infrastruktūrā, saskaņā vismaz ar 
to vērienu, kāds ir to nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāram un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem. 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 visu 
attiecīgo dalībnieku gūto pieredzi un 
paraugpraksi visās attiecīgajās nozarēs. 
Esošā platforma būtu pilnībā jāizmanto 
paraugprakses izplatīšanai plānošanas 
posmā. Izstrādājot taisnīgas teritoriālās 
pārkārtošanās plānus, jābūt prasībai par 
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visaptverošu pieeju, kurā būtu ņemta vērā 
ietekme uz kaimiņos esošajām 
apdzīvotajām teritorijām, tostarp otrpus 
robežai.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai nodrošinātu pārkārtošanās un 
TPF ilgtermiņa efektivitāti un pozitīvu 
ietekmi, būs nepieciešams vākt datus, lai 
varētu labāk paredzēt to, kādas prasmes 
būs vajadzīgas nozarēs un rūpniecībā, lai 
pielāgotos jaunās zaļās ekonomikas 
prasītajām izmaiņām, un jo īpaši modelēt 
dekarbonizācijas scenāriju ietekmi uz 
nodarbinātību, kā arī veikt pārraudzību, 
izmantojot atbilstošus sociālās ilgtspējas 
rādītājus.

Grozījums Nr. 18

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 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuri 
dalībnieki un kuras teritorijas ir skartas 
vissmagāk, kurās ir jākoncentrē TPF 
atbalsts, un jāapraksta konkrētas darbības, 
kas jāveic, lai vēlākais līdz 2050. gadam 
sasniegtu klimatneitrālu ekonomiku. 
Konkrēti, taisnīgas pārkārtošanās plānos 
būtu jāidentificē tādu objektu slēgšana, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti, vai darbības, kurās 
rūpniecisko galaražojumu tieši ietekmē  
pāreja uz klimatneitralitāti, un vajadzība 
pēc palīdzības saistībā ar darba ņēmēju 
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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).

kvalifikācijas celšanu un 
pārkvalificēšanos, kā arī attiecībā uz 
piegādātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem, kas lielā mērā atkarīgi no 
šīm nozarēm, kā arī sīki izstrādāts plāns 
par ieguldījumiem sociālajā 
infrastruktūrā. Visos procesa posmos būt 
jāiesaista socālie partneri, lai sniegtu 
ieguldījumu attiecībā uz konkrētajām 
vajadzībām, kam mērķtiecīgi jāpievēršas.  
Minētajām teritorijām būtu jābūt precīzi 
noteiktām un jāatbilst NUTS 3. līmeņa 
reģioniem vai jābūt to daļām. Plānos būtu 
sīki jāizklāsta minēto teritoriju grūtības 
(ekonomiskās, sociālās, teritoriālās un 
vidiskās), vajadzības, iespējas un resursi, 
lai sasniegtu pārkārtošanos, tostarp 
attiecībā uz sociālo infrastruktūru, 
darbvietu radīšanas potenciālu un esošo 
izglītības un inženierijas potenciālu.  
Plānos būtu jānosaka nepieciešamo 
darbību veidi tādā veidā, kas nodrošina pret 
klimata pārmaiņām noturīgu saimniecisko 
darbību saskaņotu attīstību, kuras rada 
ilgtspējīgas un pienācīgas darbvietas, 
kuras piešķir prioritāti jebkādu 
pārkātošanās radīto sociālekonomisko 
satricinājumu atvieglošanai un kuras 
atbilst arī pārejai uz klimatneitralitāti 
vēlākais līdz 2050. gadam un Eiropas zaļā 
kursa mērķiem, Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra principiem un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, vienlaikus nodrošinot, ka 
nevienu neatstāj novārtā. TPF finansiāls 
atbalsts būtu jāsaņem tikai investīcijām, 
kas atbilst pārkārtošanās plāniem. 
Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajiem 
plāniem vajadzētu būt daļai no TPF valsts 
programmas, kas jāapstiprina Komisijai.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Lai optimizētu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu vajadzētu būt iespējai piemērot 
finanšu korekcijas, ja būtiski netiek 
sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi. Komisijai būtu 
jāuzrauga reģioni, kuros TPF resursu 
izmantošana sniedz zemākus rezultātus, 
un jānodrošina, ka šie reģioni saņem 
turpmāku atbalstu, lai neviens reģions 
netiktu atstāts novārtā.

Grozījums Nr. 20

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 
teritoriju ekonomiskās, darba tirgus un 
sociālās pārmaiņas 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 īpašajām grūtībām, 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,
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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 iedzīvotāju grupām un teritorijām, 
kurām ir vajadzīgs papildu atbalsts, lai 
līdz 2050. gadam pārkārtotos uz tādu 
Savienības ekonomiku, kas ir balstīta uz 
atjaunojamiem energoresursiem, lielā 
mērā resursefektīva un energoefektīva, 
aprites un klimatneitrāla, un grūtības 
pārvērstu iespējās, un vienlaikus palīdzētu 
attīstīt Eiropas sociālo modeli pašreizējai 
un turpmākajām paaudzēm un cīnīties 
pret nevienlīdzību. 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 
[4. panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt šādu konkrēto mērķi:

- dot reģioniem, vietējiem līmeņiem un 
cilvēkiem iespēju risināt sociālās, darba 
tirgus, ekonomiskās un vidiskās problēmas 
un iespējas, ko rada pāreja uz 
klimatneitrālu ekonomiku un sabiedrību, 
kas atbilst mērķim ierobežot globālās 
temperatūras pieaugumu krietni zem 
2 °C, vienlaikus turpinot centienus 
ierobežot šo pieaugumu līdz 1,5 °C, 
vienlaikus nodrošinot, ka teritoriālie 
taisnīgas pārkārtošanās plāni palielina 
pārredzamību un drošību kopienām, 
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darba ņēmējiem, nozarēm un investoriem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs, — īpašu uzmanību pievēršot 
dalībvalstīm, kas paļaujas uz fosilo 
kurināmo, — ievērojot un atbalstot 
Eiropas zaļā kura pamatmērķus un 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru, lai risinātu 
klimata un vides problēmas, vienlaikus 
nodrošinot taisnīgu pārkārtošanos, kas 
nevienu neatstāj novārtā. TPF atbalsta 
4. panta 2. līdz 2.c punktā izklāstītās 
darbības, un piekļuve ir atkarīga no 
nosacījuma, lai dalībvalsts būtu 
apņēmusies sasniegt klimatneitralitātes 
mērķrādītāju līdz 2050. gadam.

Grozījums Nr. 24

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 10 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 finansējumam nav 
negatīvas ietekmes uz citiem DFS fondiem 
piešķirtajiem resursiem.

Grozījums Nr. 25
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 3 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Komisijas iniciatīvas 0,35 % no 
pirmajā daļā minētās summas piešķir 
tehniskajai palīdzībai.

Pēc Komisijas iniciatīvas minimālu daļu 
0,35 % apmērā no pirmajā daļā minētās 
summas piešķir tehniskajai palīdzībai.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem lēmumu ar 
īstenošanas aktu, kurā saskaņā ar I 
pielikumā izklāstīto metodiku nosaka 
resursu, tostarp visu 2. punktā minēto 
papildu resursu, gada sadalījumu pa 
dalībvalstīm.

3. Komisija saskaņā ar 10. pantu 
pieņem lēmumu ar deleģēto aktu, kurā 
saskaņā ar I pielikumā izklāstīto metodiku 
nosaka resursu, tostarp visu 2. punktā 
minēto papildu resursu, gada sadalījumu pa 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Resursi no Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta
1. Regulas [ENI] 2. pantā minētos 
pasākumus īsteno TPF satvarā ar summu 
30 miljardu EUR apmērā pašreizējās 
cenās no minētās regulas [3. panta 
2. punkta a) apakšpunkta vi) punktā] 
minētās summas, ievērojot tās [4. panta 
3., 4. un 8. punktu].
Šo summu uzskata par citiem resursiem, 
kā minēts šīs regulas 3. panta 2. punktā, 
un tā veido ārējos piešķirtos ieņēmumus 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
2018/1046 21. panta 5. punktu. 
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Papildus 3. pantā noteiktajiem kopējiem 
resursiem šos resursus budžeta saistībām 
atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” 2021.–
2024. gadam dara pieejamus šādi:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Turklāt no pirmajā daļā minētajiem 
resursiem 15 600 000 EUR pašreizējās 
cenās dara pieejamus administratīviem 
izdevumiem.
2. Pēc Komisijas iniciatīvas 0,35 % 
no 1. punkta pirmajā daļā minētās 
summas piešķir tehniskajai palīdzībai.
3. Šā panta 1. punktā minētās 
summas gada sadalījumu pa dalībvalstīm 
iekļauj 3. panta 3. punktā minētajā 
Komisijas lēmumā saskaņā ar I pielikumā 
izklāstīto metodiku.
4. Atkāpjoties no Finanšu regulas 
14. panta 3. punkta, budžeta saistībām, 
kuru pamatā ir 1. punktā minētie resursi, 
piemēro Regulas (ES) [jaunā KNR] 
VII sadaļas IV nodaļā izklāstītos saistību 
atcelšanas noteikumus.  Atkāpjoties no 
Finanšu regulas 12. panta 4. punkta c) 
apakšpunkta, šos resursus neizmanto 
secīgai programmai vai darbībai.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta 
tikai šādas darbības:

2. Saskaņā ar 1. punktu TFP atbalsta 
šādas darbības pārkārtošanai, ja tās ir 
atbilstīgas saskaņā ar Regulu ... 
[Ilgtspējīgas taksonomijas regula]:
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Grozījums Nr. 29

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) ilgtspējīgas investīcijas MVU, 
tostarp jaunuzņēmumos, energokopienās 
un kooperatīvos, un uzņēmumos, kuri 
aktīvi darbojas sociālajā inovācijā, kas 
veicina pienācīgu un ilgtspējīgu darbvietu 
radīšanu, ekonomikas diversifikāciju un 
pārkārtošanu;

Grozījums Nr. 30

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;

(b) investīcijas jaunu uzņēmumu 
izveidē sociālos uzņēmumos un uz 
nākotni orientētās ilgtspējīgās nozarēs, 
atjaunojamos energoresursos, zaļināšanā 
un zaļās infrastruktūras izbūvē, tostarp 
izmantojot uzņēmumu inkubatorus un 
konsultāciju pakalpojumus;

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) investīcijas ar sociālo ietekmi, 
proti, investīcijas, kas veicina tādu 
uzņēmumu attīstību, kuri rada pozitīvu, 
vietēju un izmērāmu sociālo un vidisko 
ietekmi;

Grozījums Nr. 32
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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) investīcijas ilgtspējīgās pētniecības 
un inovācijas darbībās un progresīvu zaļu 
un ilgtspējīgu tehnoloģiju nodošanas 
veicināšanā;

Grozījums Nr. 33

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 cenu ziņā pieņemamas 
atjaunojamo resursu enerģijas tehnoloģiju 
un infrastruktūru izstrādē, siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanā, 
energoefektivitātē, tostarp mērķtiecīgos 
modernizācijas pasākumos, lai risinātu 
enerģētiskās nabadzības un sliktu 
mājokļu apstākļu problēmu, un 
atjaunojamos energoresursos, kā arī viedu, 
energoefektīvu, vietēju un multimodālu 
videi draudzīgu pilsētas transporta veidu 
izvēršanā, lai samazinātu emisijas visos 
transporta veidos;

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā;

(e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā, jo īpaši tās, kas 
paredzētas mikrouzņēmumiem un 
mazajiem uzņēmumiem;

Grozījums Nr. 35



AD\1208253LV.docx 29/56 PE650.398v02-00

LV

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, zemes 
atjaunošanā un pārprofilēšanas projektos, 
vienlaikus nodrošinot principa 
“piesārņotājs maksā” pienācīgu 
ievērošanu;

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) darba ņēmēju prasmju pilnveidi 
un pārkvalificēšanu;

svītots

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) palīdzību darba meklēšanā darba 
meklētājiem;

svītots
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Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) darba meklētāju aktīvu 
iekļaušanu;

svītots

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) tehnisko palīdzību. svītots

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta 
sociālās investīcijas, tostarp tās, kas 
atbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
īstenošanu, nodrošinot personu ar 
invaliditāti un vistrūcīgāko personu 
līdzdalību un piekļuvi, jo īpaši ar:
(a) mikrofinansēšanu, sociālo 
uzņēmumu finansēšanu un sociālo 
ekonomiku;
(b) sociālo inovāciju, sociālo 
infrastruktūru, kā arī infrastruktūru 
vietējām kopienām, piemēram, kopienas 
un brīvprātīgo centriem;
(c) izglītības un apmācības 
infrastruktūru;
(d) energoefektīviem sociālajiem 
mājokļiem, kas palīdz risināt enerģētiskās 
nabadzības problēmu, un mājokļa 
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primārie risinājumi cilvēkiem, kuri ir 
pakļauti bezpajumtniecības riskam vai ir 
bez pajumtes;
(e) kvalitatīvām, ilgtspējīgām un 
izmaksu ziņā pieejamām sociālās un 
veselības aprūpes infrastruktūrām un 
veselības aprūpes pakalpojumiem, un 
inovatīviem veselības aprūpes 
risinājumiem;
(f) kultūras un mantojuma darbībām 
ar sociālu mērķi.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta 
šādas uz darba ņēmējiem un darba 
meklētājiem vērstas investīcijas:
(a) prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšanās ne tikai pašreizējiem vai 
bijušajiem darba ņēmējiem, kas strādā 
fosilā kurināmā nozarēs, bet arī visām 
personām ārpus darba tirgus, tostarp 
ilgstošiem bezdarbniekiem, personām, kas 
meklē savu pirmo darbu, un jauniešiem, 
kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 
(NEET);
(b) aktīva darba tirgus un prasmju 
politika, kas orientēta uz nākotnē vērstām 
nozarēm un nodarbinātību, kā arī 
personalizēta un uz cilvēku orientēta 
palīdzība darba meklēšanā un 
konsultāciju un atbalsta pakalpojumi 
darba meklētājiem;
(c) pagaidu ienākumu atbalsta 
pasākumi un sociālās aizsardzības 
pasākumi darba ņēmējiem, kurus 
visvairāk skar pāreja, attiecīgā gadījumā 
īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātu 
personu nabadzībai. Šie pasākumi tikai 
vajadzības gadījumā papildinātu valstu 
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drošības tīklus;
(d) darba meklētāju aktīva iekļaušana 
un cilvēku un kopienu sociālekonomiskā 
integrācija.

 (2.b panta a)–d) punkti atbilst COM priekšlikuma h)–j) punktiem, kuros ir veiktas šādas 
pasvītrotā treknrakstā atzīmētas izmaiņas:

(h) prasmju pilnveide un pārkvalificēšanās ne tikai pašreizējiem vai bijušajiem darba 
ņēmējiem, kas strādā fosilā kurināmā nozarēs, bet arī visām personām ārpus darba tirgus, 
tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem, personām, kas meklē savu pirmo darbu, un jauniešiem, 
kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET);

(i) aktīva darba tirgus un prasmju politiku, kas balstās uz nākotni vērstās nozarēs un 
nodarbinātībā, kā arī palīdzību darba meklēšanā darba meklētājiem;

(ia) pagaidu ienākumu atbalsta pasākumi un sociālās aizsardzības pasākumi darba 
ņēmējiem, kurus visvairāk skar pāreja, attiecīgā gadījumā īpašu uzmanību pievēršot 
nodarbinātu personu nabadzībai. Šie pasākumi tikai vajadzības gadījumā papildinātu 
valstu drošības tīklus;

(j) darba meklētāju aktīva iekļaušana un cilvēku un kopienu sociālekonomiskā 
integrācija.)

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta 
tehnisko palīdzību attiecībā uz 2., 2.a un 
2.b punktā minētajām investīciju sadaļām.

Grozījums Nr. 44

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 

2.d Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu 
un saskaņā ar Savienības valsts atbalsta 
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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.

noteikumiem, kas izklāstīti LESD 107. un 
108. pantā, 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, un ka 
tām ir veikta papildu pārbaude par 
atbilstību Eiropas sociālajam tiesību 
pīlāram, un ka tās veicina īlgtspējīgas 
kvalitatīvas nodarbinātības radīšanu un 
labāku sociālo iekļautību. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai, un 
nepaildzina atkarību no fosilā kurināmā.

Grozījums Nr. 45

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 
teritoriālā plāna īstenošanai.

2.e TPF var atbalstīt arī investīcijas, 
kuru mērķis ir samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju, ko rada 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 
teritoriālā plāna īstenošanai, nepaildzina 
atkarību no fosilā kurināmā, un tām 
vajadzētu būt sociāli un vidiski 
ilgtspējīgām.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.f punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f Darbību budžeta izstrādē un 
plānošanā TPF mērķis ir nodrošināt 
vienlīdzīgu atbalstu katrai no trijām 2., 
2.a un 2.b punktā minētajām investīciju 
sadaļām. Vienlīdzīgas daļas principu pēc 
reģionu ieskatiem var pielāgot, nosakot 
pienākumu ievērot līdzsvarotu pieeju 
starp dažādajām investīciju sadaļām. 

Grozījums Nr. 47

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 saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 
uzglabāšanu vai sadedzināšanu, izņemot 
dabasgāzi kā pagaidu, starpposma 
kurināmo starp ogļu un zaļo enerģiju;

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 4. panta 2.a un 2.b punktā 
izklāstītajām darbībām piemēro arī 
[ESF+] īpašos izņēmumus.

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
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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.

teritoriālajā plānā iekļautā to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam un plānotās darbības 
atbilst 4. panta 2.f punktā noteiktajai 
plānošanas prasībai un Eiropas zaļā 
kursa mērķiem.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
resursus, kas pārvietoti saskaņā ar Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [21.a pantu]. Kopējie 
ERAF un ESF+ resursi, kas pārvietoti uz 
TPF prioritāti, ir vismaz pusotru reizi 
lielāki par atbalsta summu, kas no TPF 
piešķirta šai prioritātei, bet tie nepārsniedz 
šo summu trīs reizes.

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
vajadzības gadījumā resursus, kas 
pārvietoti saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [21.a pantu]. ESF+ daļa kopējos 
pārvietotajos resursos nepārsniedz 20 %.

Grozījums Nr. 51

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 Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003, 
kas grozīta ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 868/201417, atbilstošu skarto teritoriju 

1. Dalībvalstis kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām vietējām un reģionālajām 
iestādēm, kā arī sociālajiem partneriem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
vietējiem dalībniekiem, pilnībā ievērojot 
partnerības principu, sagatavo vienu vai 
vairākus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus, kas aptver vienu vai vairākas 
teritorijas, kuras atbilst statistiski 
teritoriālo vienību kopējās klasifikācijas 
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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.

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, kuras skartas 
vissmagāk, pamatojoties uz ekonomisko, 
darba tirgus un sociālo ietekmi, ko rada 
pārkārtošanās, kā arī netieši skartām 
nozarēm, piemēram, piegādātājiem un 
pakalpojumu sniedzējiem, jo īpaši 
attiecībā uz darba ņēmēju pielāgošanos, 
nodarbinātības profilu pārkvalificēšanās 
vajadzībām, kas gaidāmas līdz ar darba 
tirgus izmaiņām šajās teritorijās, vai 
paredzamo darbvietu zudumu fosilā 
kurināmā ražošanas nozarē un to 
rūpniecisko objektu ražošanas procesu 
pārveidošanu, kuros ir visaugstākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
un teritorijām, kurās nozaru rūpnieciskos 
galaražojumus tieši ietekmē 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti.

__________________ __________________
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.).

Grozījums Nr. 52

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 līmeņa 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
vēlākais līdz 2050. gadam, tostarp juridiski 
saistošus datumus, līdz kuriem jāveic 
galvenie pārkārtošanās soļi, kas atbilst 
nacionālā enerģētikas un klimata plāna 
(NEKP) visjaunākajai redakcijai, ar ko 
paredzēts pakāpeniski izbeigt ogļu, citu 
fosilo kurināmo un fosilā kurināmā 
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subsīdiju izmantošanu attiecīgajā 
teritorijā tādā laikposmā, kas atbilst 
mērķim ierobežot temperatūras kāpumu, 
nodrošinot, ka tas nepārsniedz 1,5°C 
salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni;

Grozījums Nr. 53

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 vai nozaru 
noteikšanai par tādām, kuras vissmagāk 
skar a) apakšpunktā minētais pārkārtošanās 
process, saskaņā ar 1. punktu;

Grozījums Nr. 54

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 vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, darba tirgus, 
ekonomisko un vidisko ietekmi un papildu 
ieguvumiem, jo īpaši veselības un 
labklājības jomā, ko rada pārkārtošanās uz 
atjaunojamos energoresursos balstītu, 
lielā mērā resursefektīvu un 
energoefektīvu, aprites un klimatneitrālu 
ekonomiku, nosakot iespējamo skarto 
darbvietu skaitu un darbvietu zudumu, kā 
arī iespējamo darbvietu radīšanu, jaunu 
prasmju nepieciešamību un citas sociālās 
sekas, kas izriet no zaļās ekonomikas, 
attīstības vajadzības un mērķus, kas 
jāsasniedz līdz 2030. gadam saistībā ar 
pāreju uz nulles emisijām, pāreju no 
fosilā kurināmā izmantošanas vai tādu 
darbību, kurās ir augsta siltumnīcefekta 
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gāzu emisijas intensitāte, izbeigšanu šajās 
teritorijās, un enerģētiskās nabadzības 
problēmas;

Grozījums Nr. 55

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 sociālās, darba 
tirgus, ekonomiskās un vidiskās grūtības 
un izmantojot iespējas, kas rodas, 
pārkārtojoties uz atjaunojamos 
energoresursos balstītu, lielā mērā 
resursefektīvu un energoefektīvu, aprites 
un klimatneitrālu ekonomiku, un 
detalizētu plānoto darbību sarakstu, 
ievērojot kopīgu principu par līdzsvara 
nodrošināšanu starp katru no trijām 
4. panta 2. punktā, 2.a punktā un 
2.b punktā minētajām investīciju sadaļām;

Grozījums Nr. 56

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) novērtējumu par tā saskaņotību ar 
citām valsts, reģionālām, teritoriālām, 
starpreģionu vai pārrobežu stratēģijām un 
plāniem, citiem Savienības fondiem, 
piemēram, [ESF+], ERAF un EGF, 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem NEKP, saistītajām Savienības 
stratēģijām (Eiropas zaļo kursu un 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru), kā arī 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem;
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Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) detalizētu sarakstu, kurā uzskaitīti 
dažādie partneri un ieinteresētās 
personas, ar kuriem notika apspriešanās 
un kuri pārstāv attiecīgās teritorijas 
iedzīvotājus;

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pārvaldības mehānismu aprakstu, 
kas aptver partnerattiecību veidošanas 
kārtību, plānotos pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumus un atbildīgās 
struktūras;

(f) pārvaldības instrumentu un 
mehānismu aprakstu, kas aptver 
partnerības nolīgumu un metodes 
attiecīgo vietējo un reģionālo pašvaldību 
iesaistīšanai partnerības organizēšanā un 
īstenošanā, plānotos pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumus un atbildīgās 
struktūras, saskaņā ar Eiropas rīcības 
kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar 
Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem (CDR 240/2014);

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) aprakstu par to, kā tika veikta 
sabiedriskā apspriešana pirms taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālo plānu 
sagatavošanas un kā tika ņemti vērā 
apspriešanas rezultāti;
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Grozījums Nr. 60

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) novērtējumu par pārkārtošanās 
sniegtajām iespējām skartajām teritorijām 
un to iedzīvotājiem ar aprakstu par 
paredzēto darbību veidiem, tostarp tādu 
darba tirgus un prasmju politiku, kāda ir 
vajadzīga, lai aktīvi veicinātu un atbalstītu 
nodarbinātību un darbvietu izveidi, un to 
paredzamo devumu pārkārtošanās ietekmes 
uz sabiedrību, ekonomiku, energoapgādes 
drošību un vidi mazināšanā un problēmu 
pārveidošanā par iespējām attiecīgajam 
reģionam un tā iedzīvotājiem;

Grozījums Nr. 61

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 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; vai ja ir 
neatliekama vajadzība pārkvalificēt darba 
ņēmējus un darba meklētājus un nav 
pieejams cits finansējums;

Grozījums Nr. 62

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 atjaunojamos energoresursos balstītu, 
lielā mērā resursefektīvu un 
energoefektīvu, aprites un 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, un ir vērstas uz 
sociālo ilgtspēju;

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) sinerģiju un papildināmību ar citām 
Savienības programmām un Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma pīlāriem, lai 
risinātu apzinātās attīstības vajadzības.

(j) sinerģiju un papildināmību ar citām 
Savienības programmām un Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma pīlāriem, lai 
risinātu apzinātās attīstības vajadzības 
plāna teritorijā.

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) skaidrs apraksts par to, kāda loma 
plānu īstenošanas atbalstīšanā tiek gaidīta 
no valsts pārvaldes iestādēm un valsts 
aģentūrām.
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Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

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, Eiropas zaļajam kursam, 
Eiropas sociālo tiesību pīlāram, Savienības 
saistībām, kas izriet no Parīzes nolīguma, 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja, saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 
14. pantu pārskatot nacionālo enerģētikas 
un klimata plānu, taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns ir jāpārskata, šo 
pārskatīšanu veic kā daļu no starpposma 
pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (ES) 
[jaunā KNR] 14. pantu.

svītots

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos neiekļauj publiskās 
investīcijas fosilā kurināmā 
infrastruktūrā un sniedz iespēju vēl vairāk 
nostiprināt vietējo ekonomiku un īsu 
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saimniecisko apriti.

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šo pantu piemēro, pilnībā ievērojot 
Savienības un valsts tiesību aktus par 
datu aizsardzību un neskarot 
Regulas (ES) .../... [jaunā KNR] 
noteikumus.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 4. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 
3. punktā un 8. panta 4. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
iecēlusi katra dalībvalsts, un apspriežas ar 
ieinteresētajām personām saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
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likumdošanas procesu.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 8. panta 4. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 3. panta 3. punktu un 
8. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts 
stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā 
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) nodarbinātība ogļu un lignīta 
ieguvē (25 % svērums).

(ii) nodarbinātība ogļu un lignīta, 
kūdras un degslānekļa ieguvē un to 
enerģijas izmantošanā (25 % svērums);

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) piešķīrumi, kas izriet no a) punkta 
piemērošanas, tiek koriģēti, lai 
nodrošinātu, ka neviena dalībvalsts 
nesaņem summu, kas pārsniedz 2 miljardus 
EUR. Summas, kas pārsniedz 2 miljardus 

(b) piešķīrumi, kas izriet no a) punkta 
piemērošanas, tiek koriģēti, lai 
nodrošinātu, ka neviena dalībvalsts 
nesaņem summu, kas pārsniedz 8 miljardus 
EUR. Summas, kas pārsniedz 2 miljardus 
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EUR par dalībvalsti, tiek pārdalītas 
proporcionāli visu citu dalībvalstu 
piešķīrumiem. Dalībvalstu daļas attiecīgi 
tiek pārrēķinātas;

EUR par dalībvalsti, tiek pārdalītas 
proporcionāli visu citu dalībvalstu 
piešķīrumiem. Dalībvalstu daļas attiecīgi 
tiek pārrēķinātas;

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārkārtošanās procesa izklāsts un 
visnelabvēlīgāk skarto teritoriju noteikšana 
dalībvalstī

1. Pārkārtošanās procesa izklāsts un to 
teritoriju noteikšana dalībvalstī, kurām ir 
vajadzīgs atbalsts, lai pārkārtotos uz 
nulles emisijām

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – 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 atjaunojamos 
energoresursos balstītu, lielā mērā 
resursefektīvu un energoefektīvu, aprites 
un klimatneitrālu ekonomiku atbilstīgi 
nacionālo enerģētikas un klimata plānu un 
citu esošo pārkārtošanās plānu mērķiem, 
un sniedz hronoloģisku pārskatu par 
darbību, kas saistītas ar fosilo kurināmo, 
izbeigšanu vai samazināšanu līdz 
2050. gadam, un tādā laikposmā, kas 
atbilst mērķim ierobežot temperatūras 
kāpumu, nodrošinot, ka tas nepārsniedz 
1,5°C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1.2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Norāda, kurās teritorijās gaidāma 
vissmagākā ietekme, un teritoriju izvēli 
pamato ar atbilstošo novērtējumu par 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību, 
pamatojoties uz 1.1. punktā sniegto 
izklāstu.

1.2. Norāda tās teritorijas, nozares, 
kopienas un tur dzīvojošo personu grupas, 
kurām visvairāk ir vajadzīgs atbilstošs 
atbalsts, lai grūtības pārvērstu par 
iespējām šiem cilvēkiem, un teritoriju 
izvēli pamato ar atbilstošo novērtējumu par 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību, 
pamatojoties uz 1.1. punktā sniegto 
izklāstu.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārkārtošanās grūtību novērtējums 
par katru noteikto teritoriju

2. Pārkārtošanās grūtību un iespēju 
novērtējums par katru noteikto teritoriju

Grozījums Nr. 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2.1. Novērtējums par pārkārtošanās 
procesa uz atjaunojamos energoresursos 
balstītu, lielā mērā resursefektīvu un 
energoefektīvu, aprites un klimatneitrālu 
ekonomiku ekonomiskajām, sociālajām, 
nozaru un teritoriālajām grūtībām un 
iespējām

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.1. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – c 
apakšpunkts – tabula – 1. punkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– sarūkošās nozares un nozares, kam 
jāsarūk atbilstīgi Eiropas zaļā kursa 
pamatmērķiem, kurās saistībā ar 
pārkārtošanos ir paredzama darbību 
izbeigšana vai būtiska samazināšana, 
iekļaujot atbilstošu hronoloģisku pārskatu,

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.1. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – c 
apakšpunkts – tabula – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– paredzētais zaudēto darbvietu skaits 
un pārkvalificēšanas, prasmju un mācību 
vajadzības, kā arī atbalsta veidi un 
politika, kas plānoti, ņemot vērā prognozes 
par prasmēm, kuras vajadzīgas nozarēm 
un rūpniecībai, lai pielāgotos prasītajām 
izmaiņām,

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.1. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – c 
apakšpunkts – tabula – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ekonomikas diversificēšanas 
potenciāls un attīstības iespējas.

– ekonomikas diversificēšanas 
potenciāls un attīstības iespējas teritorijām 
un to iedzīvotājiem citās iespējamās vai 
jauns ilgtspējīgās nozarēs vai uzņēmumos,

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.1. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – c 
apakšpunkts – tabula – 2. punkts – 2.a ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– paredzamā ietekme uz dažādām 
vietējās sabiedrības kategorijām pēc 
vecuma, dzimuma un dzīvesvietas.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.2. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Attīstības vajadzības un mērķi līdz 
2030. gadam, lai panāktu 
klimatneitralitāti.

2.2. Attīstības vajadzības un mērķi līdz 
2030. gadam, lai panāktu uz atjaunojamos 
energoresursos balstītu, lielā mērā 
resursefektīvu un energoefektīvu, aprites 
un klimatneitrālu ekonomiku.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.2. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – d 
apakšpunkts – tabula – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Attīstības vajadzības, lai varētu 
risināt pārkārtošanās grūtības, 

– Attīstības vajadzības, lai varētu 
risināt pārkārtošanās grūtības un iespējas,

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.2. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – d 
apakšpunkts – tabula – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– mērķi un rezultāti, kas paredzami, 
īstenojot TPF prioritāti.

– mērķi un rezultāti, tostarp attiecībā 
uz attiecīgo reģionu iedzīvotājiem, kas 
paredzami, īstenojot TPF prioritāti;
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Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.2. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – d 
apakšpunkts – tabula – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Mērķi un rezultāti, kas paredzami 
attiecībā uz vietējo ekonomiku

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.3. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – e 
apakšpunkts – tabula – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– citi reģionālie vai nacionālie 
attīstības plāni.

– citas reģionālās, nacionālās, 
teritoriālās, starpreģionu vai pārrobežu 
stratēģijas un plāni, citi Savienības fondi, 
piemēram, [ESF+], ERAF un EGF, 
nacionālie enerģētikas un klimata plāni 
NEKP un saistītās Savienības stratēģijas 
(Eiropas zaļais kurss un Eiropas sociālo 
tiesību pīlārs), kā arī Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi;

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.3. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – e 
apakšpunkts – tabula – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Detalizēts saraksts, kurā uzskaitīti 
dažādie partneri un ieinteresētās 
personas, ar kuriem notika apspriešanās 
un kuri pārstāv attiecīgās teritorijas 
iedzīvotājus
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Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.4. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – g 
apakšpunkts – tabula – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Plānoto darbību veidi un to 
paredzamais devums klimatiskās 
pārkārtošanās ietekmes mazināšanā

– Plānoto darbību veidi un to 
paredzamais devums taisnīgas 
pārkārtošanās uz nulles emisijām 
pavadīšanā un aktīvā atbalstīšanā

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.4. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – h 
apakšpunkts – tabula – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– šādu darbību un uzņēmumu 
izsmeļošs saraksts un par katru no tiem – 
pamatojumā tam, ka šāds atbalsts ir 
vajadzīgs, sniedzot plaisas analīzi, kas 
parāda, ka, ja šo investīciju nebūs, 
paredzamais zaudēto darbvietu skaits 
pārsniegs paredzamo jauno darbvietu 
skaitu,

– šādu darbību un uzņēmumu 
izsmeļošs saraksts un par katru no tiem – 
pamatojumā tam, ka šāds atbalsts ir 
vajadzīgs, sniedzot plaisas analīzi, kas 
parāda, ka, ja šo investīciju nebūs, 
paredzamais zaudēto darbvietu skaits 
pārsniegs paredzamo jauno ilgtspējīgo un 
pienācīgo darbvietu skaitu, vai ja ir 
neatliekama vajadzība pārkvalificēt darba 
ņēmējus un darba meklētājus un nav 
pieejams cits finansējums.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.4. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – i 
apakšpunkts – tabula – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izsmeļošs saraksts ar darbībām, kas 
tiks atbalstītas, un pamatojums tam, ka tās 
veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku un palīdz tik ievērojami 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, ka 
tā pat ir zemāka par attiecīgajām 

– izsmeļošs saraksts ar darbībām, kas 
tiks atbalstītas, un pamatojums tam, ka tās 
veicina pārkārtošanos uz atjaunojamos 
energoresursos balstītu, lielā mērā 
resursefektīvu un energoefektīvu, aprites 
un klimatneitrālu ekonomiku un palīdz tik 
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līmeņatzīmēm, ko izmanto bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, un ar nosacījumu, 
ka šīs darbības ir vajadzīgas, lai varētu 
aizsargāt ievērojamu skaitu darbvietu,

ievērojami samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ka tā pat ir zemāka par 
attiecīgajām līmeņatzīmēm, ko izmanto 
bezmaksas kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, un ar nosacījumu, 
ka šīs darbības ir vajadzīgas, lai varētu 
pielāgot, pārveidot vai likvidēt attiecīgās 
darbvietas, un ka tās ir vērstas uz sociālo 
ilgtspēju.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.4. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – j 
apakšpunkts – tabula – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– plānoto darbību sinerģija un 
papildināmība ar citām programmām, kas 
paredzētas mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” 
(pārkārtošanās procesa atbalstam), ar 
citiem finanšu instrumentiem (Savienības 
Emisiju tirdzniecības modernizācijas 
fondu) un ar pārējiem Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma pīlāriem (īpaša 
shēma programmā InvestEU un kopā ar 
Eiropas Investīciju banku īstenots 
aizdevuma mehānisms publiskajam 
sektoram), lai risinātu konstatētās 
investēšanas vajadzības.

– plānoto darbību sinerģija un 
papildināmība ar citām programmām, kas 
paredzētas mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” 
(pārkārtošanās procesa atbalstam), ar 
citiem finanšu instrumentiem (Savienības 
Emisiju tirdzniecības modernizācijas 
fondu) un ar pārējiem Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma pīlāriem (īpaša 
shēma programmā InvestEU un kopā ar 
Eiropas Investīciju banku īstenots 
aizdevuma mehānisms publiskajam 
sektoram), lai risinātu konstatētās 
investēšanas vajadzības un atbalstu, kas ir 
vajadzīgs skarto reģionu iedzīvotājiem, jo 
īpaši darba ņēmējiem, tostarp darba 
meklētājiem.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts –2.4. apakšpunkts – atsauce: 7. pants – 2. punkts – j 
apakšpunkts – tabula – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apraksts par to, kāda loma plānu 
īstenošanas atbalstīšanā tiek gaidīta no 
valsts pārvaldes iestādēm un valsts 
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aģentūrām.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – tabula – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Kārtība, kādā partnerus iesaista 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna 
sagatavošanā, īstenošanā, pārraudzībā un 
izvērtēšanā,

– Vienošanās par partneru, tostarp 
NVO, arodbiedrību un citu svarīgu 
pārstāvju un skarto reģionu iedzīvotājus, jo 
īpaši darba ņēmējus un darba meklētājus, 
pārstāvošu ieinteresēto personu aktīvu 
līdzdalību taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna sagatavošanā, īstenošanā, 
pārraudzībā un izvērtēšanā, tostarp par to, 
kuras pilsoniskās sabiedrības organizācijas 
tiks iesaistītas un kā notiks apspriešanās ar 
sabiedrības pārstāvjiem un to proaktīva 
iesaistīšana plānošanas procesā, saskaņā ar 
Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz 
partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
(CDR 240/2014). Apspriešanās un 
iesaistīšana būtu jāveic pirms plānošanas 
dokumentu izstrādes, tās laikā un pēc tās;

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – tabula – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sabiedriskās apspriešanas 
iznākums.

– sabiedriskās apspriešanas iznākums 
saskaņā ar Eiropas rīcības kodeksu 
attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
(CDR 240/2014) un apraksts par to, kā šī 
apspriešana tika veikta un kā šādas 
apspriešanas iznākums ir ņemts vērā 
attiecīgajā plānā.
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Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – tabula – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Plānotie pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumi, arī rādītāji, pēc 
kuriem mēra plāna spēju sasniegt tajā 
izvirzītos mērķus.

– Plānotie pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumi, arī rādītāji, pēc 
kuriem mēra plāna spēju sasniegt tajā 
izvirzītos mērķus, ar fosilo kurināmo 
saistīto darbību pakāpenisku izbeigšanu 
skartajos reģionos, jauno ilgtspējīgo un 
pienācīgo darbvietu skaitu un potenciālās 
nodarbinātības iespējas, tādus gaidītos 
sociālos rezultātus kā galējas nabadzības 
samazināšana.

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts –3.3. apakšpunkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Struktūra vai struktūras, kas atbildīgas par 
plāna īstenošanas koordinēšanu un 
pārraudzību, un to attiecīgā loma

Struktūra vai struktūras, kas atbildīgas par 
plāna īstenošanas koordinēšanu un 
pārraudzību, un to attiecīgā loma, saskaņā 
ar Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz 
partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
(CDR 240/2014)

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
III pielikums – tabula – 1. kolonna – aiz “RKI 209” (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NUTS 3 reģionam, kas īsteno taisnīgas 
pārkārtošanās plānus, reģionālā sociālā 
attīstība
RKI 301 – Investīcijas mikrofinansēšanā, 
sociālo uzņēmumu finansēšanā un 
sociālajā ekonomikā
RKI 302 – Izglītības un apmācības 
infrastruktūra
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RKI 303 – Investīcijas energoefektīviem 
sociālajiem mājokļiem, kas palīdz risināt 
enerģētiskās nabadzības problēmu, un 
mājokļa primārie risinājumi cilvēkiem, 
kuri ir pakļauti bezpajumtniecības riskam 
vai ir bez pajumtes
RKI 308 – Kvalitatīvas, ilgtspējīgas un 
izmaksu ziņā pieejamas sociālās un 
veselības aprūpes infrastruktūras un 
veselības aprūpes pakalpojumi, un 
inovatīvi veselības aprūpes risinājumi, 
tostarp veselības aprūpes pakalpojumi un 
jauni aprūpes modeļi
RKI 305 – Sociālā inovācija, tostarp 
inovatīvi sociāli risinājumi un shēmas, 
kuru mērķis ir sekmēt sociālo ietekmi un 
rezultātus attiecīgajās jomās
RKI 306 – Kultūras un mantojuma 
darbības ar sociālu mērķi
RKI 307 – Tādas vietējās sabiedrības 
infrastruktūras kā kopienas centri un 
brīvprātīgo centri
RKI 308 – Personu ar invaliditāti 
iekļaušana un piekļūstamības 
nodrošināšana šīm personām
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