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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta komiteju un Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu izaugsmes politiku Eiropai un 
noteikti vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi līdz 2050. 
gadam Eiropas Savienībā efektīvi un 
taisnīgi panākt klimatneitralitāti Eiropas 
zaļais kurss ierosināja Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, lai sniegtu 
līdzekļus klimata problēmu risināšanai, 
nevienu neatstājot novārtā. Klimata 
pārmaiņu un vides degradācijas kaitīgajai 
ietekmei visvairāk pakļauti ir 
visneaizsargātākie reģioni un cilvēki. Taču, 
lai pārvaldītu pārkārtošanos, ir vajadzīgas 
ievērojamas strukturālās izmaiņas.

(1) Komisija 2019. gada 11. decembrī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu9, kurā sniegts ceļvedis virzībai uz 
jaunu ilgtspējīgu izaugsmes politiku 
Eiropai un noteikti vērienīgi mērķi klimata 
pārmaiņu ietekmes mazināšanai un vides 
aizsardzībai. Saskaņā ar mērķi vēlākais 
līdz 2050. gadam efektīvi un taisnīgi 
sasniegt Eiropas Savienības 2030. gada 
mērķrādītājus klimata un enerģētikas 
jomā un sasniegt klimatneitralitāti 
Eiropas Savienībā, kā noteikts [Regulā 
(ES) 2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)], Eiropas zaļais kurss 
pieteica taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismu, lai nodrošinātu līdzekļus to 
ekonomisko, sociālo un vides problēmu 
risināšanai, kuras rada pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu, vidiski ilgtspējīgu, 
energoefektīvu un resursefektīvu aprites 
ekonomiku, vienlaikus nevienu neatstājot 
novārtā. Klimata pārmaiņu un vides 
degradācijas kaitīgajai ietekmei visvairāk 
pakļauti ir visneaizsargātākie reģioni un 
cilvēki. Taču, lai pārvaldītu pārkārtošanos, 
ir vajadzīgas ievērojamas strukturālās 
izmaiņas.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
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1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Finansēšanas un investīciju 
operācijas būtu jāsaskaņo ar pašreizējām 
ES politikas prioritātēm, piemēram, 
Eiropas zaļo kursu un Eiropas 
apņemšanos sasniegt klimatneitralitāti 
vēlākais līdz 2050. gadam, Eiropas 
digitālās nākotnes veidošanas stratēģiju 
un Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Šīm 
operācijām būtu jāatbalsta kvalitatīvu un 
ilgtspējīgu darbvietu radīšana vai 
saglabāšana un pārrobežu darbības 
Eiropas Savienībā, kā arī jāveicina 
Eiropas ekonomikas zaļā un digitālā 
pārkārtošanās.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisija 2020. gada 14. janvārī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu10, izveidojot Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, kas pievēršas 
tiem reģioniem, cilvēkiem un nozarēm, 
kurus pārkārtošanās skar vissmagāk, ņemot 
vērā to atkarību no fosilā kurināmā, tostarp 
no oglēm, kūdras un degslānekļa, vai 
rūpnieciskajiem procesiem, kuros ir liela 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
bet kuriem ir vājākas spējas finansēt 
nepieciešamās investīcijas. Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu veido trīs pīlāri: 
Taisnīgas pārkārtošanās fonds, ko īsteno 
dalītā pārvaldībā, īpaša taisnīgas 
pārkārtošanās shēma programmā InvestEU 
un publiskā sektora aizdevumu mehānisms, 
lai attiecīgajiem reģioniem piesaistītu 
papildu investīcijas.

(2) Komisija 2020. gada 14. janvārī 
pieņēma paziņojumu par Eiropas zaļā kursa 
investīciju plānu10, izveidojot Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu, kas pievēršas 
tiem reģioniem un nozarēm, kurus 
pārkārtošanās skar vissmagāk, ņemot vērā 
to atkarību no fosilā kurināmā, tostarp no 
oglēm, kūdras un degslānekļa, vai 
rūpnieciskajiem procesiem, kuros ir liela 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
bet kuriem ir vājākas spējas finansēt 
nepieciešamās investīcijas, kas tuvinātu 
klimatneitralitātei. Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismu veido trīs pīlāri: Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds, ko īsteno dalītā 
pārvaldībā, īpaša taisnīgas pārkārtošanās 
shēma programmā InvestEU un publiskā 
sektora aizdevumu mehānisms, lai 
attiecīgajiem reģioniem piesaistītu papildu 
investīcijas.

_________________ _________________
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10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Taisnīgas pārkārtošanās fonds ir 
būtiska ES atveseļošanās plāna daļa, un 
tam tādam vajadzētu palikt arī turpmāk ar 
atbilstošiem ievērojamiem resursiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Būtu jānodrošina publiskā sektora 
aizdevumu mehānisms (“PSAM”). Tas 
veido Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
trešo pīlāru, kas atbalsta publiskā sektora 
struktūru investīcijas. Šādām investīcijām 
būtu jāatbilst attīstības vajadzībām, ko rada 
ar pārkārtošanos saistītie sarežģījumi, kuri 
izklāstīti Komisijas pieņemtajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, un 
jābūt saskaņā ar mērķi par klimatneitrālu 
ES līdz 2050. gadam. Tiem būtu jāatbalsta 
Eiropas zaļā kursa vispārējie mērķi, jo 
īpaši princips "nenodari būtisku 
kaitējumu", kas minēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
2020/8521a, un jābūt saskaņā ar 
ilgtspējīgu darbību satvaru, kas noteikts 
ar minēto regulu izveidotajā ES 
taksonomijā. Paredzētajiem atbalsta 
pasākumiem vajadzētu būt saskanīgiem ar 
abos pārējos Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma pīlāros atbalstītajiem 
pasākumiem un būtu jāpapildina tie.

_________________
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1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2020. gada 18. jūnija Regula (ES) 
2020/852 par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar 
ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 
198, 22.6.2020., 13. lpp.).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Covid-19 krīzes graujošā 
ekonomiskā un sociālā ietekme ir 
vājinājusi publisko un privāto investīciju 
kapacitāti, tādējādi finanšu resursi, kas 
nepieciešami pārkārtošanās procesam uz 
klimatneitrālu un resursefektīvu ES, 
kļuvuši ierobežoti. Šajā ziņā PSAM “Next 
Generation EU” ietvaros būtu jāpalīdz 
mazināt šo nepilnību un dot dalībvalstīm 
iespēju veikt nepieciešamās investīcijas, 
lai veicinātu ES ilgtermiņa ilgtspējas 
prioritāšu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai labāk diversificētu 
pārkārtošanās skarto teritoriju ekonomiku, 
PSAM būtu jāaptver plašs investīciju klāsts 
ar nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. PSAM var atbalstīt investīcijas 
enerģētikas un transporta infrastruktūrā, 
centralizētās siltumapgādes tīklos, zaļajā 
mobilitātē, viedā atkritumu 
apsaimniekošanā, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumos, tostarp ēku 

(5) Lai labāk diversificētu 
pārkārtošanās ietekmēto teritoriju 
ekonomiku un modernizētu to, PSAM 
būtu jāaptver plašs investīciju klāsts ar 
nosacījumu, ka tās palīdz segt attīstības 
vajadzības pārkārtošanās procesā uz ES 
2030. gada mērķu klimata un enerģētikas 
jomā sasniegšanu un klimatneitrālu 
ekonomiku līdz 2050. gadam, kā izklāstīts 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos 
plānos. Atbalstam paredzētās investīcijas 
var attiekties uz tehnoloģijām, ar kurām 
tiks atbalstīta enerģētikas nozares 
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atjaunošanā un pārbūvē, investīcijas, kas 
atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveidi, 
pārkvalifikāciju, apmācību un sociālo 
infrastruktūru, tostarp sociālos mājokļus. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kuri 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai varētu identificēt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, var izmantot ES taksonomiju 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām.

dekarbonizācija, videi draudzīgs un 
dekarbonizēts transports, centralizētās 
siltumapgādes tīkli, zaļa, vieda un 
ilgtspējīga mobilitāte, investīcijas 
pētniecības un inovācijas darbībās, 
tostarp universitātēs un publiskās 
pētniecības institūcijās, progresīvu un 
laišanai tirgū gatavu tehnoloģiju 
nodošanas veicināšana, investīcijas 
digitalizācijā, viedā atkritumu un ūdens 
apsaimniekošana, siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana, tīras enerģijas un 
energoefektivitātes pasākumi, tostarp ēku 
atjaunošana un pārbūve, investīcijas, kas 
atbalsta pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku, zemes atjaunošanu un 
dekontamināciju, kā arī prasmju pilnveide, 
pārkvalifikācija, apmācība un sociālā 
infrastruktūra, tostarp sociālie mājokļi. 
Infrastruktūras attīstīšana var ietvert arī 
risinājumus, kas sekmē noturību pret 
katastrofām. Priekšroka būtu jādod 
visaptverošu investīciju pieejai, jo īpaši 
teritorijās ar svarīgām vajadzībām saistībā 
ar pārkārtošanos. Var tikt atbalstītas arī 
investīcijas citās jomās, ja tās atbilst 
pieņemtajiem taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem un samazina 
sociālekonomiskās izmaksas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku līdz 2050. gadam. Atbalstot 
investīcijas, kas nerada pietiekamus 
ieņēmumus, PSAM tiecas publiskā sektora 
struktūrām sagādāt papildu resursus, kuri 
nepieciešami, lai risinātu sociālos, 
ekonomiskos un vidiskos sarežģījumus, ko 
rada ar klimatisko pārkārtošanos saistītā 
pielāgošanās. Lai palīdzētu identificēt 
investīcijas ar augstu labvēlīgo ietekmi uz 
vidi, kas ir atbalsttiesīgas saskaņā ar 
PSAM, būtu jāizmanto ES taksonomija 
attiecībā uz vidiski ilgtspējīgām 
saimnieciskajām darbībām un jāievēro 
Regulā (ES) 2020/852 minētais princips 
“nenodari būtisku kaitējumu”.

Grozījums Nr. 8
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Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) PSAM īstenošanā būtu jāievēro 
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. 
pantā un Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 10. pantā izklāstītie 
horizontālie principi, tostarp LES 5. pantā 
noteiktie subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principi, ņemot vērā 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. 
Dalībvalstīm būtu jāievēro arī Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvencijā par 
bērna tiesībām un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijā par personu ar 
invaliditāti tiesībām noteiktie pienākumi 
un jānodrošina pieejamība saskaņā ar tās 
9. pantu un saskaņā ar ES tiesību aktiem, 
ar kuriem saskaņo produktu un 
pakalpojumu pieejamības prasības. No 
PSAM līdzekļiem nevajadzētu atbalstīt 
darbības, kas veicina jebkādu segregāciju 
vai atstumtību, vai atbalstīt 
infrastruktūru, kas nav pieejama 
personām ar invaliditāti. Dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jācenšas novērst 
nevienlīdzību, veicināt sieviešu un vīriešu 
līdztiesību un iekļaut dzimumu līdztiesības 
aspektu, kā arī apkarot diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Šī regula paredz izveidot to 
investīciju izslēgšanas sarakstu, kas kavē 
Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā kursā 
noteikto mērķrādītāju sasniegšanu un 
neatbilst Eiropas Investīciju bankas 
enerģētikas finansēšanas politikai. Šādas 



AD\1214452LV.docx 9/26 PE658.776v01-00

LV

investīcijas būtu jāizslēdz no ES atbalsta, 
ko sniedz, izmantojot PSAM.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) PSAM mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā veicinot mērķi saglabāt, 
aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kā 
noteikts LESD 11. pantā un 191. panta 1. 
punktā, ņemot vērā principu “piesārņotājs 
maksā” un apņemšanos ierobežot 
temperatūras pieaugumu līdz 1,5°C 
salīdzinājumā ar pirmsindustriālo līmeni, 
par ko panākta vienošanās Parīzes 
nolīgumā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5d) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, ka PSAM īstenošanā tiek 
ievērota un veicināta sieviešu un vīriešu 
vienlīdzība saskaņā ar LESD 8. pantu. 
Novērtējumi ir parādījuši, cik svarīgi ir 
laikus un konsekventi ņemt vērā dzimumu 
līdztiesības mērķus visās dimensijās un 
visos darbības programmu sagatavošanas, 
uzraudzības, īstenošanas un novērtēšanas 
posmos. Tādēļ ir nepieciešams, lai daļa no 
plānošanas cikla būtu ietekmes uz 
dzimumiem novērtējumi, dzimumu 
līdztiesības principa ievērošana budžeta 
plānošanā un rezultātu uzraudzība no 
dzimumu līdztiesības viedokļa.

Grozījums Nr. 12
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Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) PSAM būtu jāsniedz atbalsts ES 
sniegto dotāciju veidā, tās apvienojot ar 
finanšu partneru sniegtajiem aizdevumiem. 
Dotācijas elementa finansējums, ko tiešā 
pārvaldībā īsteno Komisija, būtu jāsniedz 
kā ar izmaksām nesaistīts finansējums 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 
(“Finanšu regula”)12 125. pantu. Šādam 
finansējuma veidam būtu jāpalīdz stimulēt 
projekta veicinātājus piedalīties PSAM 
mērķu sasniegšanā un to efektīvi sekmēt 
atbilstoši aizdevuma apmēram. Aizdevuma 
elements būtu jānodrošina Eiropas 
Investīciju bankai (“EIB”). PSAM var arī 
paplašināt, iekļaujot citus finanšu 
partnerus, kas nodrošina aizdevuma 
elementu, ja kļūst pieejami papildu resursi 
dotācijas elementam vai tas ir nepieciešams 
pareizai īstenošanai.

(7) PSAM būtu jāsniedz atbalsts ES 
sniegto dotāciju veidā, tās apvienojot ar 
finanšu partneru sniegtajiem aizdevumiem. 
Dotācijas elementa finansējums, ko tiešā 
pārvaldībā īsteno Komisija, būtu jāsniedz 
kā ar izmaksām nesaistīts finansējums 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 
(“Finanšu regula”)12 125. pantu. Šādam 
finansējuma veidam būtu jāpalīdz stimulēt 
projekta veicinātājus piedalīties PSAM 
mērķu sasniegšanā un to efektīvi sekmēt 
atbilstoši aizdevuma apmēram. Aizdevuma 
elements būtu jānodrošina Eiropas 
Investīciju bankai (“EIB”). PSAM var arī 
paplašināt, iekļaujot citus finanšu 
partnerus, kas nodrošina aizdevuma 
elementu, ja kļūst pieejami papildu resursi 
dotācijas elementam vai tas ir nepieciešams 
pareizai īstenošanai. Šādā gadījumā citiem 
finanšu partneriem būtu jāievēro klimata, 
vidiskie, sociālie un pārredzamības 
standarti, kas ir vismaz līdzvērtīgi EIB 
standartiem.

_________________ _________________
12 Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046. 12 Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 
sadales koeficientu. Taču, lai šo mērķi 
saskaņotu ar vajadzību optimizēt 

(13) Lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstīm ir iespēja izmantot dotācijas 
elementu, būtu jāizveido mehānisms valstu 
iezīmēto daļu, kas jāievēro pirmajā posmā, 
noteikšanai, pamatojoties uz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda regulā ierosināto 
sadales koeficientu. Būtu jāņem vērā 
mazāk attīstīto reģionu vajadzības, kā 
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mehānisma ekonomisko ietekmi un tā 
īstenošanu, šādi valstu piešķīrumi nebūtu 
jāiezīmē pēc 2024. gada 31. decembra. Pēc 
šī datuma dotācijas elementam pieejamie 
atlikušie resursi būtu jānodrošina bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un atbilstoši konkurences principam 
ES līmenī, vienlaikus nodrošinot 
investīciju prognozējamību un ievērojot uz 
vajadzībām balstītu un reģionālās 
konverģences pieeju.

minēts [102. panta 2. punktā] [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
2020/XXX, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu 
Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fondu un finanšu 
noteikumus attiecībā uz tiem un uz 
Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās 
drošības fondu un Robežu pārvaldības un 
vīzu instrumentu (“Kopīgo noteikumu 
regula”)]. Taču, lai šo mērķi saskaņotu ar 
vajadzību optimizēt mehānisma 
ekonomisko ietekmi un tā īstenošanu, šādi 
valstu piešķīrumi nebūtu jāiezīmē pēc 
2024. gada 31. decembra. Pēc šī datuma 
dotācijas elementam pieejamie atlikušie 
resursi būtu jānodrošina bez jebkādām 
iepriekš piešķirtām nacionālajām daļām un 
atbilstoši konkurences principam ES 
līmenī, vienlaikus nodrošinot investīciju 
prognozējamību, ievērojot uz vajadzībām 
balstītu un reģionālās konverģences pieeju 
un veicinot ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju.

Grozījums 14

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Darba programmā un uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus būtu jānosaka 
konkrēti atbilstības nosacījumi un 
piešķiršanas kritēriji. Šādos atbilstības 
nosacījumos un piešķiršanas kritērijos būtu 
jāņem vērā projekta lietderīgums taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
izklāstīto attīstības vajadzību kontekstā, 
kopējais mērķis veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci, kā arī dotācijas 
elementa nozīmīgums projekta dzīvotspējai 
un pārbaudes kritēriji, kas izveidota ar 
Regulu (ES) 2020/852. Ar šo regulu 
izveidotajam ES atbalstam tādējādi 
vajadzētu būt pieejamam tikai dalībvalstīm, 
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pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

kurām ir vismaz viens pieņemts taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālais plāns. Darba 
programmā un uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus tiks ņemti vērā arī 
dalībvalstu iesniegtie taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
starp mehānisma dažādajiem pīlāriem.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atbalsts PSAM ietvaros būtu 
jāsniedz tikai projektiem, kas nerada 
pietiekamu pašu ieņēmumu plūsmu, lai tie 
būtu finansiāli dzīvotspējīgi, un tie būtu 
jāfinansē tikai ar aizdevumiem, kas sniegti 
atbilstoši tirgus noteikumiem. Pašu 
ieņēmumiem būtu jāatbilst ieņēmumiem 
(izņemot budžeta pārvietojumus), ko tieši 
rada projektā īstenotās darbības, piemēram, 
tirdzniecība, nodevas vai maksas un 
papildu uzkrājumi, ko rada esošo aktīvu 
uzlabošana.

(15) PSAM atbalsts būtu jāsniedz tikai 
projektiem, kas atbilst Regulā (ES) 
2020/852 noteiktajai ES taksonomijai un 
tajā pašā regulā minētajam principam 
“nenodari būtisku kaitējumu” un kas 
nerada pietiekamu pašu ieņēmumu plūsmu, 
lai tie būtu finansiāli dzīvotspējīgi, un tie 
būtu jāfinansē tikai ar aizdevumiem, kuri 
sniegti atbilstoši tirgus noteikumiem un ko 
līdz ar to nebūtu iespējams realizēt bez 
Savienības finansiālā atbalsta no šī 
Mehānisma. Pašu ieņēmumiem būtu 
jāatbilst ieņēmumiem (izņemot budžeta 
pārvietojumus), ko tieši rada projektā 
īstenotās darbības, piemēram, tirdzniecība, 
nodevas vai maksas un papildu uzkrājumi, 
ko rada esošo aktīvu uzlabošana.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu efektīvu PSAM 
īstenošanu, var būt nepieciešams sniegt 
konsultatīvo atbalstu attiecībā uz projektu 
sagatavošanu, izstrādi un īstenošanu. Šāds 
atbalsts būtu jāsniedz, izmantojot 

(17) Lai nodrošinātu efektīvu PSAM 
īstenošanu, var būt nepieciešams sniegt 
konsultatīvo atbalstu projektu 
sagatavošanā, izstrādē un īstenošanā, jo 
īpaši, lai nodrošinātu ilgtspēju un 
atbilstību ES taksonomijai, kas izveidota 
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konsultāciju centru InvestEU. ar Regulu (ES) 2020/852. Šāds atbalsts 
būtu jāsniedz, izmantojot konsultāciju 
centru InvestEU.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai uzlabotu PSAM pārredzamību 
un pārskatatbildību, finanšu partneriem 
būtu jāpublisko visa attiecīgā informācija 
par katru finansēto projektu, un Komisijai 
būtu jānodrošina publiska piekļuve 
saviem atzinumiem, kas sniegti par katru 
EIB izvēlēto vai finansēto projektu. 
Komisijai katru gadu būtu arī jāziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
PSAM īstenošanu, jo īpaši par PSAM 
rezultātiem un ietekmi saistībā ar tā 
mērķiem un darbības rādītājiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Šīs regulas mērķi, proti, publisko 
investīciju izmantošanu teritorijās, kuras 
vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti, risinot attiecīgās 
attīstības vajadzības, dalībvalstis vienas 
pašas nevar sasniegt pietiekamā mērā. 
Galvenie tā iemesli ir publisko struktūru 
grūtības atbalstīt investīcijas, kas nerada 
pietiekamas pašu ieņēmumu plūsmas un 
palīdz teritorijām, kuras vissmagāk skar 
klimatiskā pārkārtošanās, bez ES dotāciju 
atbalsta un vajadzības pēc saskanīgas 
īstenošanas satvara tiešā pārvaldībā. Tā kā 
minētos mērķus var labāk sasniegt ES 
līmenī, ES var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes 

(22) Šīs regulas mērķi, proti, publisko 
investīciju izmantošanu teritorijās, kuras 
vissmagāk skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti un aprites ekonomiku, 
risinot attiecīgās attīstības vajadzības, 
dalībvalstis vienas pašas nevar sasniegt 
pietiekamā mērā. Galvenie tā iemesli ir 
publisko struktūru grūtības atbalstīt 
investīcijas, kas nerada pietiekamas pašu 
ieņēmumu plūsmas un palīdz teritorijām, 
kuras vissmagāk skar klimatiskā 
pārkārtošanās, bez ES dotāciju atbalsta un 
vajadzības pēc saskanīgas īstenošanas 
satvara tiešā pārvaldībā. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt ES līmenī, ES 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. 
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principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PSAM sniedz atbalstu ES teritorijām, 
kuras saskaras ar ievērojamām sociālajām, 
vidiskajām un ekonomiskajām grūtībām, 
ko izraisa pārkārtošanās process uz 
klimatneitrālu ES ekonomiku līdz 
2050. gadam.

PSAM sniedz atbalstu, no kura labumu 
gūst Savienības teritorijas un to 
iedzīvotāji, kas saskaras ar dažādām 
sociālajām un ekonomiskajām grūtībām, ko 
izraisa pārkārtošanās process virzībā uz 
atjaunināto Savienības klimata un 
enerģētikas mērķu sasniegšanu, kā 
noteikts [Regulā (ES) 2020/XXX, ar ko 
izveido satvaru klimatneitralitātes 
sasniegšanai un groza Regulu (ES) 
2018/1999 (“Eiropas Klimata akts”)], un 
klimatneitrālu ekonomiku līdz vēlākais 
2050. gadam.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. “taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns” ir plāns, kas izstrādāts 
kopā ar atbilstošām attiecīgās teritorijas 
vietējām un reģionālajām iestādēm 
saskaņā ar Regulas [TPF regula] 7. pantu 
un ko apstiprinājusi Komisija;
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. PSAM vispārīgais mērķis ir risināt 
nopietnas sociālekonomiskās un vides 
problēmas, ko rada pārkārtošanās, lai 
vēlākais 2050. gadā Savienības 
ekonomika būtu klimatneitrāla, vides ziņā 
ilgtspējīga, energoefektīva, resursefektība 
un aprites ekonomika, no kā labumu gūtu 
visas teritorijas, kas minētas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos, kurus 
dalībvalstis sagatavojušas saskaņā ar 
Regulas [TPF regula] 7. pantu, un palīdzēt 
sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus, jo 
īpaši attiecībā uz pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. 
gadam.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri paši nerada 
pietiekamu ieņēmumu plūsmu un kuri 
netiktu finansēti bez dotācijas atbalsta 
elementa no ES budžeta.

2.  PSAM konkrētais mērķis ir 
palielināt publiskā sektora investīcijas, kas 
apmierina taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos minēto reģionu 
attīstības vajadzības, atvieglojot tādu 
projektu finansēšanu, kuri atbilst ES 
politikas nostādnēm saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un tās saistībām sasniegt 
klimatneitralitāti vēlākais līdz 2050. 
gadam, kuri paši nerada pietiekamu 
ieņēmumu plūsmu un netiktu finansēti bez 
dotācijas atbalsta elementa no ES budžeta.

Grozījums Nr. 23

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

1. PSAM ietvaros sniegto Savienības 
atbalstu sniedz kā dotācijas saskaņā ar 
Finanšu regulas VIII sadaļu.

1. PSAM ietvaros sniegto Savienības 
atbalstu, uz ko attiecas Komisijas 
apstiprināti valsts ilgtspējīgas 
pārkārtošanās plāni, sniedz kā dotācijas 
saskaņā ar Finanšu regulas VIII sadaļu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti no 
2025. gada 1. janvāra, atbalsttiesīgiem 
projektiem piešķirto ES atbalstu sniedz bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un saskaņā ar konkurences principu 
ES līmenī, līdz ir izsmelti atlikušie resursi. 
Piešķirot šādas dotācijas, ņem vērā 
vajadzību nodrošināt investīciju 
prognozējamību un reģionālās 
konverģences veicināšanu.

3. Attiecībā uz dotācijām, kas 
piešķirtas saistībā ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti no 
2025. gada 1. janvāra, atbalsttiesīgiem 
projektiem piešķirto ES atbalstu sniedz bez 
jebkādām iepriekš piešķirtām nacionālajām 
daļām un saskaņā ar konkurences principu 
ES līmenī, līdz ir izsmelti atlikušie resursi. 
Piešķirot šādas dotācijas, ņem vērā 
nepieciešamību nodrošināt investīciju 
paredzamību un to, ka ir jāsekmē 
ekonomiskā, sociālā un teritoriālā 
kohēzija, īpašu uzmanību pievērš mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kā minēts [102. 
panta 2. punktā] [Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) 2020/XXX, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz 
tiem un uz Patvēruma un migrācijas 
fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu 
pārvaldības un vīzu instrumentu (“Kopīgo 
noteikumu regula”)].
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a PSAM līdzekļi ir pieejami ar 
nosacījumu, ka ir pieņemts valsts mērķis 
vēlākais līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti. Komisija samazina līdz 
50 % piešķīrumus tām dalībvalstīm, kuras 
vēl nav apņēmušās sasniegt valsts 
klimatneitralitātes mērķi, bet atlikušie 50 
% šīm dalībvalstīm būs pieejami, tiklīdz 
minētais mērķis būs pieņemts.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) projekti izmērāmā veidā ietekmē 
tādu nopietnu sociālu, ekonomisku vai 
vidisku problēmu risināšanu, ko izraisa 
pārkārtošanās uz atjaunināto Savienības 
klimata un enerģētikas mērķu 
sasniegšanu, kā noteikts [Regulā (ES) 
2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
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teritorijās; Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)], un uz klimatneitrālu, 
vides ziņā ilgtspējīgu, energoefektīvu, 
resursefektīvu ekonomiku un aprites 
ekonomiku vēlākais līdz 2050. gadam, tie 
ir saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852 un 
dod ieguldījumu mērķu sasniegšanā un 
vajadzību segšanā, lai taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos minētās 
teritorijas būtu ieguvējas, pat ja neatrodas 
šādās teritorijās; 

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) projekti atbilst Regulā (ES) 
2020/852 noteiktajiem tehniskās 
pārbaudes kritērijiem;

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) projekti nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu, kas ļautu tos finansēt 
bez ES atbalsta.

(d) projekti nerada pietiekamu pašu 
ieņēmumu plūsmu un netiktu īstenoti bez 
ES atbalsta. 

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No ES atbalsta saskaņā ar PSAM izslēdz 
šādas darbības:
(a) investīcijas, kas neatbilst EIB 
enerģētikas finansēšanas politikai;
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b) projektus, kas neveicina 
Savienības klimata un vides mērķu 
sasniegšanu vai kas nav saderīgi ar 
Regulas (ES) 2020/852 17. pantā minēto 
“nenodarīt būtisku kaitējumu” principu; 
c) darbības, kas ir izslēgtas saskaņā 
ar [5.] pantu [Regulā (ES) 2020/XXX, ar 
ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu 
(“TPF regula”)].

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

PSAM īsteno ar darba programmām. 
Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 
ar 17. pantu, lai izstrādātu darba 
programmas. Darba programmās precizē 
kritērijus un nosacījumus projektu atlasei 
un prioritizēšanai, ņemot vērā attiecīgos 
pārbaudes kritērijus, kas noteikti Regulā 
(ES) 2020/852, projekta spēju apmierināt 
vajadzības un sasniegt mērķus, kuri 
noteikti taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos, ieguldījumu 
pārkārtošanās procesā uz klimatneitrālu, 
vidiski ilgtspējīgu, energoefektīvu un 
resursefektīvu Savienības aprites 
ekonomiku vēlākais līdz 2050. gadam, 
vispārējo mērķi veicināt reģionālo un 
teritoriālo konverģenci un dotāciju 
ieguldījumu projektu dzīvotspējā. Darba 
programmās nosaka resursu, ietverot 
jebkādu papildu resursu, nacionālās daļas 
katrai dalībvalstij saskaņā ar šīs regulas 4. 
panta 1. punktu un 6. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 17. pantu pieņem 
deleģētos aktus, ar kuriem nosaka gada 
darba programmas. Šajās gada darba 
programmās izklāsta uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus, tostarp iespēju 
uzņemties saistības par visām 
nacionālajām daļām līdz 2024. gada 31. 
decembrim.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija saskaņā ar 17. pantu pieņem 
deleģētos aktus, lai sīki izklāstītu 
atbilstības nosacījumus un atlases 
procedūras attiecībā uz finanšu 
partneriem, kuri nav EIB.
Finanšu partneriem, kuri nav EIB, 
piemērojamie atbilstības nosacījumi 
atspoguļo PSAM mērķus.
Atlasot finanšu partnerus, Komisija jo 
īpaši ņem vērā to spēju:
a) nodrošināt, ka to aizdevumu politika 
enerģētikas jomā un standarti ir vismaz 
tikpat stingri kā tie, ko piemēro EIB;
b) maksimāli palielināt ES galvojuma 
ietekmi ar pašu resursu palīdzību;
c) nodrošināt pienācīgu PSAM 
ģeogrāfisko diversifikāciju un padarīt 
iespējamu mazāku projektu finansēšanu;
d) pilnībā īstenot Finanšu regulas 155. 
panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības 
attiecībā uz nodokļu apiešanu, krāpšanu 
nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju, terorisma finansēšanu un 
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jurisdikcijām, kas nesadarbojas;
e) nodrošināt pārredzamību un publisku 
piekļuvi informācijai par katru projektu;
f) nodrošināt aizdevumu politikas 
saskaņotību ar jaunajiem ES 2030. gada 
klimata un enerģētikas mērķrādītājiem un 
mērķi izveidot klimatneitrālu ekonomiku 
Savienībā un saskaņot to ar ES saistībām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu;
g) integrēt vides, klimata, sociālo un 
pārvaldības faktoru analīzi projektu atlasē 
un vērtēšanā.
Komisija publicē atlases rezultātus.

Pamatojums

Salīdzinājumā ar ziņojuma projektā iekļauto sarakstu ir papildus pievienots a) apakšpunkts 
par EIB standartiem.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Galvenie darbības rādītāji PSAM 
īstenošanas un progresa uzraudzībai 
attiecībā uz 3. pantā minēto mērķu 
sasniegšanu ir noteikti II pielikumā.

1. Galvenie darbības un ilgtspējas 
rādītāji PSAM īstenošanas un progresa 
uzraudzībai attiecībā uz progresu virzībā 
uz klimatneitralitātes un citu ES vides 
mērķu sasniegšanu, Regulā (ES) 
2020/852 minētā principa “nenodari 
būtisku kaitējumu” un 3. pantā minēto 
mērķu sasniegšanu ir noteikti II pielikumā.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības rezultātu ziņošanas 
sistēma nodrošina, ka ar 1. punktā 

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

citi galvenie darbības rādītāji, kas minēti 
1. punktā, tiek vākti efektīvi, lietderīgi, 
savlaicīgi, uzticami un neatkarīgi. 
Saņēmēji sadarbībā ar finanšu partneriem 
sniedz Komisijai ar minētajiem rādītājiem 
saistītos datus.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija saskaņā ar Finanšu 
regulas 250. pantu reizi gadā sniedz 
ziņojumu par PSAM īstenošanu. 
Ziņojumā iekļauj informāciju par PSAM 
izmantošanas rezultātiem un ietekmi 
saistībā ar tā mērķiem un darbības 
rādītājiem, jo īpaši tā ieguldījumu 
Savienības finanšu un investīciju mērķu 
sasniegšanā attiecībā uz klimata un vides 
jautājumu iekļaušanu pārejas vajadzību 
segšanā. Šajā nolūkā finanšu partneri un 
saņēmēji reizi gadā iesniedz visu 
nepieciešamo informāciju un datus.
Gan starpposma, gan galīgajā 
novērtējumā novērtē arī ieguldījumu 
atjaunināto Savienības 2030. gada 
klimata un enerģētikas mērķrādītāju 
sasniegšanā, kā noteikts [Regulā (ES) 
2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)], un ieguldījumu 
nacionālā mērķa sasniegšanā virzībā uz 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

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

1. Revīzijas, kuras novērtē PSAM 
ietvaros sniegtā ES atbalsta izmantošanu 
un kuras veic personas vai subjekti, arī 
tādi, kas nav Eiropas Savienības iestāžu vai 
struktūru pilnvarotās personas vai subjekti, 
veido vispārēja ticamības apliecinājuma 
pamatu saskaņā ar Finanšu regulas 127. 
pantu un nodrošina, ka tiek ievērota ar 
Regulu (ES) 2020/852 izveidotā ES 
taksonomija un tajā pašā regulā minētais 
princips “nenodari būtisku kaitējumu”.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Komisija pēc iesniegšanas dara publiski 
pieejamus visus atzinumus, kas sniegti 
par projektiem, kuri atlasīti vai finansēti 
PSAM ietvaros, saskaņā ar EIB statūtu 
19. pantā paredzēto procedūru.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
II pielikums – 6. punkts – 6.4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.4. Tiešs pārkārtošanās atbalsts 
(atjaunojamo energoresursu enerģija, 
energoefektivitāte)

6.4. Tiešs atbalsts klimatiskajai 
pārkārtošanai, dekarbonizācijai (jo īpaši 
atbalsts atjaunojamiem energoresursiem 
un energoefektivitātei) un citiem vides 
mērķiem

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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7.a Jaunradīto darbvietu skaits

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Ietekme uz atbalstītās teritorijas 
IKP
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