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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
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ņemot vērā gan Savienības 
ekonomisko un sociālo attīstību kopumā, 
gan tās reģionu līdzsvarotu attīstību, 
Savienībai būtu jācenšas sasniegt šos 
mērķus, kas noteikti Līguma 191. pantā: 
saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides 
kvalitāti, aizsargāt cilvēku veselību, 
apdomīgi un racionāli izmantot dabas 
resursus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Pauž dziļu nožēlu sakarā ar 
Eiropadomes 2020. gada 21. jūlija 
secinājumiem, kuru rezultātā būtiski ir 
samazināts finansējums, kas 
atveseļošanai un noturībai ir jānodrošina, 
izmantojot Savienības programmas un 
finanšu instrumentus no ES 
atveseļošanas un noturības pasākumu 
kopuma.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienības līmenī Eiropas (3) Savienības līmenī Eiropas 
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ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads (“Eiropas pusgads”), toskait 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi, ir 
satvars, kurā tiek noteiktas valstu reformu 
prioritātes un uzraudzīta to īstenošana. Šo 
reformu atbalstam dalībvalstis izstrādā 
savu valsts daudzgadu investīciju 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar gada valsts reformu 
programmām, jo tas ir līdzeklis, kā izklāstīt 
un koordinēt prioritāros investīciju 
projektus, kas saņems atbalstu no valsts 
un/vai Savienības finansējuma.

ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads (“Eiropas pusgads”), toskait 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi, ir 
satvars, kurā tiek noteiktas valstu reformu 
prioritātes un uzraudzīta to īstenošana. Lai 
sniegtu dalībvalstīm norādījumus 
attiecībā uz to, kur visvairāk ir vajadzīgas 
strukturālas reformas un investīcijas, kas 
atbalstītu pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
Eiropas ekonomiku, Eiropas pusgada 
process ar saskaņotiem rādītājiem ir 
pakāpeniski jāatjaunina, lai attiecīgajā 
vērtēšanas procesā iekļautu visus 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus (ANO IAM), 
kā arī Eiropas zaļā kursa mērķus. Šo 
reformu atbalstam dalībvalstis izstrādā 
savu valsts daudzgadu investīciju 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar gada valsts reformu 
programmām, jo tas ir līdzeklis, kā izklāstīt 
un koordinēt prioritāros investīciju 
projektus, kas saņems atbalstu no valsts 
un/vai Savienības finansējuma.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ar katru gadu aizvien vairāk 
sasilst atmosfēra un mainās klimats. 
Veselam miljonam no planētas astoņiem 
miljoniem sugu draud izzušana. Meži un 
okeāni tiek piesārņoti un iznīcināti. Uz 
šīm problēmām mēs reaģējam ar Eiropas 
zaļo kursu1a. Ar to ir iecerēts aizsargāt, 
saglabāt un stiprināt Savienības dabas 
kapitālu, kā arī aizsargāt iedzīvotāju 
veselību un labklājību no riska un 
ietekmes faktoriem, kas saistīti ar vidi. Šī 
kursa efektīvai īstenošanai būs 
nepieciešami publiskā sektora izdevumi 
un privātas investīcijas, kas vēl lielākā 
apmērā nekā līdz šim ir jānovirza viediem 
risinājumiem gan klimata un vides, gan 
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Savienības ekonomikas vajadzībām.
_________________
1a COM(2019) 640 final

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Viena no Savienības prioritātēm ir 
īstenot reformas, kas palīdz vairot valstu 
ekonomiku noturību, stiprināt 
pielāgotiesspēju un atraisīt izaugsmes 
potenciālu. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
ekonomikas atveseļošanu ievirzīt ilgtspējas 
sliedēs un atbalstīt augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams 
pēc pandēmijas krīzes, lai pavērtu ceļu 
ātrai atlabšanai.

(5) Savienības prioritātes cita starpā ir 
šādas: īstenot reformas, kas palīdz valstu 
tautsaimniecībām kļūt noturīgākām vides, 
sociālā un ekonomiskā ziņā, stiprināt 
spēju pielāgoties klimata pārmaiņām un 
tās mazināt, stiprināt pārkārtošanos uz 
zaļu aprites ekonomiku un atraisīt 
izaugsmes potenciālu, kā arī sasniegt 
Eiropas zaļā kursa mērķus. Tāpēc ir ļoti 
svarīgi ekonomikas atveseļošanu ievirzīt 
ilgtspējas sliedēs un atbalstīt augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu, kā arī vides ziņā ilgtspējīgu 
atveseļošanas procesu. Tas ir vēl jo vairāk 
nepieciešams pēc pandēmijas krīzes, lai 
pavērtu ceļu ātrai un noturīgai atlabšanai. 
Atzinīgi vērtē piecus augsta līmeņa 
principus, ko attiecībā uz atveseļošanu un 
noturību ir noteikusi ES tehnisko 
ekspertu grupa ilgtspējīga finansējuma 
jautājumos (TEG)1a.
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka (6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
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bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tomēr šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. 
Investīcijas zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās, jaudās un procesos, kuru 
mērķis ir palīdzēt pārkārtoties uz tīru 
enerģiju, kāpināt energoefektivitāti 
mājokļu sektorā un citās svarīgās 
ekonomikas nozarēs, ir ļoti būtiskas 
ilgtspējīgai izaugsmei un darbvietu 
radīšanai. Tās arī vairos Savienības 
noturību un mazinās tās atkarību no citiem, 
pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai.

bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tāpēc šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciālu. Investīcijas ilgtspējīgās, 
aprites, klimatneitrālās un digitālajās 
tehnoloģijās, jaudās un procesos, ar ko līdz 
2050. gadam ir iecerēts sasniegt 
Savienības noteiktos siltumnīcefekta gāzu 
neto nulles emisijas mērķus, palīdzēt 
pārkārtoties uz tīru enerģiju, kāpināt 
energoresursus, izstrādāt aprites 
ekonomikas modeļus un attīstīt citas 
svarīgas ekonomikas nozares, ir ļoti 
būtiskas ilgtspējīgai izaugsmei un 
darbvietu radīšanai. Tās arī vairos 
Savienības noturību un mazinās tās 
atkarību no citiem, pateicoties piegādes 
ķēžu diversificēšanai.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Investēt noturīgāku veselības 
aprūpes un veselības sistēmu veidošanā, 
gatavojoties pandēmijām nākotnē, tostarp 
veicot valsts un reģionālo veselības 
aprūpes sistēmu stresa testus, un ar mērķi 
uzlabot sabiedrības veselības stāvokli, lai 
cilvēki būtu veselāki un līdz ar to mazāk 
uzņēmīgi pret tādu faktoru iedarbību, kuri 
apdraud veselību, un sekmēt raitāku 
Eiropas veselības savienības veidošanos 
— tas viss ir svarīgi, lai panāktu 
ilgtspējīgu izaugsmi un veicinātu 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
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7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pašlaik nav neviena instrumenta, 
kurš paredzētu tiešu finansiālu atbalstu, kas 
saistīts ar rezultātu sasniegšanu un ar to, kā 
dalībvalstis, reaģēdamas uz Eiropas 
pusgadā konstatētajām problēmām, ir 
realizējušas reformas un publiskās 
investīcijas, un kura mērķis būtu atstāt 
paliekošu ietekmi uz dalībvalstu 
ekonomikas produktivitāti un noturību.

(7) Pašlaik nav neviena instrumenta, 
kurš paredzētu tiešu finansiālu atbalstu, kas 
saistīts ar rezultātu sasniegšanu un ar to, kā 
dalībvalstis, reaģēdamas uz Eiropas 
pusgadā konstatētajām problēmām, ir 
realizējušas reformas un publiskās 
investīcijas, un kura mērķis būtu atstāt 
paliekošu ietekmi uz dalībvalstu 
ekonomikas produktivitāti, ilgtspēju un 
noturību.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanai dalībvalstīs. Mehānismam 
vajadzētu būt visaptverošam, un tajā 
vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

(8) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas reglamentē atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, un ar inovatīva instrumenta 
starpniecību piedāvāt tiešu finansiālo 
atbalstu. Tālab ar šo regulu vajadzētu 
izveidot Atveseļošanas un noturības 
mehānismu (“Mehānisms”), kas sniegtu 
efektīvu un būtisku finansiālu atbalstu 
reformu un saistīto publisko investīciju 
īstenošanai dalībvalstīs, lai sasniedzami 
būtu mērķi, kuri noteikti jaunajā 
ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā, kas ir 
Eiropas zaļā kursa elements. 
Mehānismam vajadzētu būt visaptverošam, 
un tajā vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai novērstu Covid-19 krīzes 
nepieredzēto ietekmi, tad atbilstīgi Regulai 
[Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instruments] un tajā iedalīto resursu 
robežās Atveseļošanas un noturības 
mehānisma ietvaros būtu jāveic 
atveseļošanas un noturības pasākumi. Šādi 
papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu Regulā [ESAI] noteikto 
termiņu ievērošanu.

(10) Lai novērstu Covid-19 krīzes 
nepieredzēto ietekmi un garantētu noturīgu 
un zaļu atveseļošanas procesu, atbilstīgi 
Regulai [Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instruments] un tajā iedalīto resursu 
robežās Atveseļošanas un noturības 
mehānisma ietvaros būtu jāveic 
atveseļošanas un noturības pasākumi. Šādi 
papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu Regulā [ESAI] noteikto 
termiņu ievērošanu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 

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

un vidisko ilgtspēju, tostarp 
biodaudzveidību, plašākā rīcībpolitikā, kā 
arī sasniegt mērķi ar klimatu saistītiem 
izdevumiem izmantot 30 % un ar 
biodaudzveidību saistītiem izdevumiem 
izmantot 10 % no ES budžeta izdevumiem. 
Vispārējs princips ir tāds, ka visiem 
Savienības izdevumiem vajadzētu būt 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. 
Lai sekotu līdzi tam, kā šie mērķi tiek 
īstenoti, būtu jāizmanto ES taksonomija, 
kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2020/8521a.

_________________

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

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Tāpat pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, kā saskaņā ar šo regulu iesniegtie 
nacionālie plāni ietekmēs ne vien 
sekmīgāku pārkārtošanos uz ilgtspējīgu 
un klimatneitrālu ekonomiku, bet arī 
digitālo pārveidi. Abiem šiem jautājumiem 
būs prioritāra nozīme mūsu ekonomikas 
atjaunošanā, dekarbonizācijā un 
modernizēšanā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
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12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai būtu iespējams veikt 
pasākumus, kuri Mehānismu sasaista ar 
pareizu ekonomikas pārvaldību, tādējādi 
nodrošinot vienādus īstenošanas 
nosacījumus, Padomei – pēc Komisijas 
priekšlikuma un izmantojot īstenošanas 
aktus – būtu jādod pilnvaras apturēt 
periodu, kurā jāpieņem lēmumi par 
atveseļošanas un noturības plānu 
priekšlikumiem, un apturēt saskaņā ar 
Mehānismu veiktos maksājumus, ja ir 
konstatēta ekonomikas pārvaldības 
procesa būtiska neizpilde relevantajos 
gadījumos, kas uzskaitīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 
XXX/XX (...) [KNR]. Padomei būtu 
jāpiešķir arī pilnvaras saistībā ar šiem 
pašiem relevantajiem gadījumiem šādu 
apturēšanu atcelt ar īstenošanas aktu pēc 
Komisijas priekšlikuma.

svītrots

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Mehānisms būtu jāizmanto ar 
vispārīgu mērķi palīdzēt ar problemātisku 
jautājumu risināšanu politikas jomās, kas 
ir noteiktas šajā regulā, tādēļ veicinot 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, un palīdzēt sasniegt mērķus 
Savienības politikas jomās, kā arī ANO 
IAM mērķus, īstenot Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru, Parīzes nolīgumu un 
stiprināt vienoto tirgu. Tālab tam 
vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgošanās spēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, 
sekmēt digitālo pārkārtošanos un atbalstīt 
taisnīgu un iekļaujošu pārkārtošanos uz 
vides ziņā ilgtspējīgu un enerģijas un 
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resursu ziņā efektīvu aprites ekonomiku 
ar siltumnīcefekta gāzu neto nulles 
emisiju līmeni, kas īstenojama ne vēlāk kā 
līdz 2050. gadam, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību ilgtspējīgas 
izaugsmes potenciālu pēckrīzes situācijā, 
veicināt dzimumu ziņā līdzsvarotas 
nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, un valsts reformu 
programmām, un jāatbalsta pāreja uz 
ilgtspējīgu un klimatneitrālu Eiropas 
ekonomiku vēlākais līdz 2050. gadam un 
tās digitālā pārkārtošanās. Investīcijas 
atveseļošanas un noturības plānos būtu 
jāiestrādā saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, 
kas ir Savienības jaunā ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un arī saskaņā ar 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru, ANO IAM 
un Digitālo programmu. Pasākumiem būtu 
jāļauj ātri sasniegt nacionālajos enerģētikas 
un klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā, kā arī 
ievērojot Regulā (ES) 2020/852 minēto 
principu “nenodari būtisku kaitējumu”.

Grozījums Nr. 18
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Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai dalībvalstīm, sagatavojot un 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus, 
būtu pietiekama informācija, ir jādod 
iespēja Padomei, cieši sadarbojoties ar 
Eiropas Parlamentu, Eiropas pusgada 
ietvaros apspriest ar atveseļošanu, 
noturību un pielāgošanās spēju saistīto 
situāciju Savienībā. Lai nodrošinātu 
pienācīgus pierādījumus, šīs diskusijas 
būtu jābalsta uz Komisijas stratēģisko un 
analītisko informāciju, kas pieejama 
Eiropas pusgada kontekstā, un, ja tā ir 
pieejama, informāciju par plānu īstenošanu 
iepriekšējos gados un par to, ciktāl ir 
izdevies īstenot valstu pārkārtošanās 
plānus.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna un 
Eiropas zaļā kursa mērķu gaidāmā 
ietekme, jo īpaši uz ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību un kā 
minētais plāns atbalsta pārkārtošanās uz 
ilgtspējīgu un klimatneitrālu Eiropas 
ekonomiku, kas īstenojama ne vēlāk kā 
līdz 2050. gadam, un kā plāns atbalsta tās 



PE658.853v01-00 14/43 AD\1215025LV.docx

LV

Eiropas pusgada kontekstā. Visā procesa 
gaitā būtu jātiecas panākt un īstenot ciešu 
sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm.

digitālo pārkārtošanos;tajā būtu jāiekļauj 
arī pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos; tajā būtu jāiekļauj arī 
skaidrojums par ierosinātā atveseļošanas 
un noturības plāna saderību ar valstij 
specifiskajām problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas atjaunināta Eiropas pusgada 
kontekstā. Visā procesa gaitā būtu jātiecas 
panākt un īstenot ciešu sadarbību starp 
Komisiju un dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai ar Mehānismu varētu efektīvi 
veicināt zaļo pārkārtošanos, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka nacionālie 
atveseļošanas un noturības plāni ir 
pilnīgā saskaņā ar Eiropas zaļā kursa 
mērķiem, jo īpaši ar galveno mērķi 
vēlākais līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, un ka tajos ir ievērots 
Regulā (ES) 2020/852 minētais princips 
“nenodari būtisku kaitējumu”.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas relevantajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos vai 

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi 
stiprināt dalībvalsts ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
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citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas; 
vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

ekonomisko un sociālo noturību, mazināt 
krīzes ekonomisko un sociālo ietekmi un 
vai tas palīdzēs sekmēt ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju un atbalstīs 
pārkārtošanos uz ilgtspējīgu un 
klimatneitrālu Eiropas ekonomiku, kas 
īstenojama ne vēlāk kā līdz 2050. gadam, 
un vai atbalstīs tās digitālo pārkārtošanos, 
palīdzot risināt no minētajiem 
pārkārtošanās procesiem izrietošās 
problēmas; vai dalībvalsts piedāvātais 
atveseļošanas un noturības plāns palīdzēs 
efektīvi risināt problēmas, kas norādītas 
relevantajos konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos vai citos relevantos 
dokumentos, ko atjaunināta Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plāns atbilst saistībām, ko Savienība 
apņēmusies īstenot saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu, jo īpaši Savienības klimata 
mērķiem, kuri izklāstīti [Regulā (ES) 
2020/XXX, ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru un 
groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas 
Klimata akts)], un vai plānā ir iekļauti 
pasākumi, kas efektīvi sekmē zaļo un 
digitālo pārkārtošanos un palīdz risināt no 
tām izrietošās problēmas; vai ir gaidāms, 
ka plānam būs ilgstoša ietekme uz attiecīgo 
dalībvalsti; vai ir gaidāms, ka plāns efektīvi 
palīdzēs stiprināt dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai plānā 
nav pasākumu, kas neatbilst Regulā (ES) 
2020/852 minētajam principam “nenodari 
būtisku kaitējumu”; vai ierosinātajā 
atveseļošanas un noturības plānā ir ietverti 
saskanīgi reformu un publisko investīciju 
projektu īstenošanas pasākumi; un vai ir 
gaidāms, ka attiecīgās dalībvalsts ierosinātā 
kārtība nodrošinās atveseļošanas un 
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noturības plāna efektīvu īstenošanu, tostarp 
attiecībā uz ierosinātajiem starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem un saistītiem 
rādītājiem.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lai novērtētu, vai dalībvalstu 
iesniegtie atveseļošanas un noturības 
plāni efektīvi kalpo Eiropas zaļā kursa 
mērķiem, būtu jāizmanto ar Regulu (ES) 
2020/852 izveidotā ES taksonomija. 
Komisijai pozitīvu plāna novērtējumu 
vajadzētu sniegt tikai tad, ja šis plāns 
būtiski sekmē zaļo pārkārtošanos.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai palīdzētu sagatavot kvalitatīvus 
plānus un palīdzētu Komisijai novērtēt 
dalībvalstu iesniegtos atveseļošanas un 
noturības plānus un to, kādā mērā tie ir 
īstenoti, būtu jāparedz noteikums, kas ļauj 
konsultēties ar ekspertiem un — pēc 
dalībvalsts pieprasījuma – līdzbiedriem.

(24) Lai palīdzētu sagatavot kvalitatīvus 
plānus un palīdzētu Komisijai novērtēt 
dalībvalstu iesniegtos atveseļošanas un 
noturības plānus un to, kādā mērā tie ir 
īstenoti, būtu jāparedz noteikums, kas ļauj 
konsultēties ar ekspertiem un — pēc 
dalībvalsts pieprasījuma – līdzbiedriem. 
Komisijas Atlabšanas un noturības darba 
grupai būtu jāpalīdz dalībvalstīm 
sagatavot un izstrādāt to attiecīgos 
atveseļošanas un noturības plānus un 
būtu jānodrošina, ka tie ir saskaņoti ar 
Savienības prioritātēm, jo īpaši ar 
klimatneitralitātes mērķi, izmantojot 
rīkus, ko nodrošina ar Regulu (ES) 
2020/852 izveidotā ES taksonomija.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ar nosacījumu, ka atveseļošanas un 
noturības plāns apmierinoši atbilst 
novērtēšanas kritērijiem, attiecīgās 
dalībvalsts vajadzībām būtu jāiedala 
maksimālā finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plānā iekļauto 
reformu un investīciju aplēstās kopējās 
izmaksas ir vienādas ar vai lielākas par 
pašu maksimālās finanšu iemaksas summu. 
Savukārt, ja šīs aplēstās kopējās izmaksas 
ir mazākas par pašu maksimālo finanšu 
iemaksu, tad attiecīgajai dalībvalstij būtu 
jāiedala summa, kas vienāda ar aplēstajām 
kopējām izmaksām. Dalībvalstij nebūtu 
jāsaņem nekāda finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plāns 
apmierinoši neatbilst novērtēšanas 
kritērijiem.

(26) Ar nosacījumu, ka atveseļošanas un 
noturības plāns apmierinoši atbilst 
novērtēšanas kritērijiem, attiecīgās 
dalībvalsts vajadzībām būtu jāiedala 
maksimālā finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plānā iekļauto 
reformu un investīciju aplēstās kopējās 
izmaksas ir vienādas ar vai lielākas par 
pašu maksimālās finanšu iemaksas summu. 
Savukārt, ja šīs aplēstās kopējās izmaksas 
ir mazākas par pašu maksimālo finanšu 
iemaksu, tad attiecīgajai dalībvalstij būtu 
jāiedala summa, kas vienāda ar aplēstajām 
kopējām izmaksām. Dalībvalstij nebūtu 
jāsaņem nekāda finanšu iemaksa, ja 
atveseļošanas un noturības plāns 
apmierinoši neatbilst novērtēšanas 
kritērijiem, tostarp ar Regulu (ES) 
2020/0852 izveidotajai ES taksonomijai 
un šajā regulā minētajam principam 
“nenodari būtisku kaitējumu”.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos —, proti, ar to, ka 
plāna izmaksas ir lielākas par maksimālo 
finanšu iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 

(29) Aizdevuma pieprasījums būtu 
jāpamato ar finansiālajām vajadzībām, kas 
saistītas ar atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautajām papildu reformām un 
investīcijām — jo īpaši attiecībā uz 
pārkārtošanos, lai vēlākais līdz 2050. 
gadam panāktu ilgtspējīgu un 
klimatneitrālu Eiropas ekonomiku, un tās 
digitālo pārkārtošanos, proti, ar to, ka plāna 
izmaksas ir lielākas par maksimālo finanšu 
iemaksu, kas (tiks) iedalīta kā 
neatmaksājama iemaksa. Vajadzētu būt 
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tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem. Lai nodrošinātu, ka vairāk 
līdzekļu ir pieejams sākumā, dalībvalstīm 
vajadzētu aizdevumu pieprasīt ne vēlāk kā 
2024. gada 31. augustā. Pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jānosaka visu 
saskaņā ar šo regulu piešķirto aizdevumu 
kopējās summas limits. Turklāt katrai 
dalībvalstij piešķirtā aizdevuma 
maksimālais apjoms nedrīkstētu pārsniegt 
4,7 % no tās nacionālā kopienākuma. 
Izņēmuma gadījumos un atkarībā no 
pieejamajiem resursiem maksimālo limitu 
vajadzētu varēt paaugstināt. Tāpat pareizas 
finanšu pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, 
ka aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā 
no sasniegtajiem rezultātiem.

iespējai kopā ar plānu iesniegt arī 
aizdevuma pieprasījumu. Gadījumā, ja 
aizdevuma pieprasījumu iesniedz citā brīdī, 
tam būtu jāpievieno pārskatīts plāns ar 
papildu konkrētā laikā sasniedzamiem un 
uz zinātni balstītiem starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem. Lai 
nodrošinātu, ka vairāk līdzekļu ir pieejams 
sākumā, dalībvalstīm vajadzētu aizdevumu 
pieprasīt ne vēlāk kā 2024. gada 
31. augustā. Pareizas finanšu pārvaldības 
nolūkā būtu jānosaka visu saskaņā ar šo 
regulu piešķirto aizdevumu kopējās 
summas limits. Turklāt katrai dalībvalstij 
piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms 
nedrīkstētu pārsniegt 4,7 % no tās 
nacionālā kopienākuma. Izņēmuma 
gadījumos un atkarībā no pieejamajiem 
resursiem maksimālo limitu vajadzētu 
varēt paaugstināt. Tāpat pareizas finanšu 
pārvaldības nolūkā būtu jāparedz, ka 
aizdevumu izmaksā pa daļām atkarībā no 
sasniegtajiem rezultātiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
gada ziņojumu. Ziņojumā būtu jāiekļauj 
informācija par progresu, ko dalībvalstis 
panākušas, īstenojot apstiprinātos 
atveseļošanas un noturības plānus; tajā 
būtu jāiekļauj arī informācija par to 
ieņēmumu apjomu, kas Mehānismam 
iepriekšējā gadā piešķirts saskaņā ar 
Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentu sadalījumā pa budžeta 
pozīcijām, un to, kā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta starpniecību 
iegūtās summas palīdzējušas sasniegt 
Mehānisma mērķus. Tajā būtu jāiekļauj 
arī Mehānisma ieguldījums, lai sasniegtu 
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Savienības klimata un ilgtspējas politikas 
mērķus, jo īpaši Savienības klimata 
mērķus, kas noteikti [Regulā 
(ES)2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
klimata neitralitātes sasniegšanai un 
groza Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”), un prioritātes, kas 
noteiktas nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos (NECP).

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar īstenošanas aktu. Lai 
nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs 
regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras. 
Īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanu un finansiālā atbalsta 
maksājumu pēc attiecīgo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, 
Komisijai būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
182/2011, ievērojot tajā izklāstīto 
pārbaudes procedūru13. Pēc īstenošanas 
akta pieņemšanas attiecīgajai dalībvalstij 
un Komisijai vajadzētu būt iespējai 
vienoties par konkrētu tehniska rakstura 
operacionālo kārtību, kurā uzskaitīti tādi 
īstenošanas aspekti kā termiņi, ar 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem 
saistītie rādītāji un piekļuve 
pamatojošajiem datiem. Lai, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus, operacionālā kārtība 
saglabātu aktualitāti atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanas gaitā, vajadzētu 
paredzēt, ka šādas tehniskas kārtības 
elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. Uz šo regulu attiecas 
horizontālie finanšu noteikumi, ko 

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

pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 322. pantu. Šie 
noteikumi ir noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 
netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 
322. panta pamata pieņemtie noteikumi 
attiecas arī uz Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
konstatētas vispārējas nepilnības 
tiesiskuma ziņā, tā kā tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai apgūšanai.

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

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

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, Savienības klimata un vides 
mērķiem, jo īpaši pārkārtošanos uz 
Savienības atjaunināto 2030. gada 
klimata mērķrādītāju sasniegšanu un 
Savienības klimata neitralitātes mērķa 
sasniegšanu līdz 2050. gadam saskaņā ar 
[Regulu 2020/XXX, ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru un 
groza Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)], digitālo pārkārtošanos, 
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veselību, konkurētspēju, noturību, 
produktivitāti, izglītību un prasmēm, gudru 
pētniecību un inovāciju, pārdomātu, 
ilgtspējīgu, dzimumu ziņā līdzsvarotu un 
iekļaujošu izaugsmi, nodarbinātību un 
investīcijām, kā arī finanšu sistēmu 
stabilitāti.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, uzlabojot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju un dodot 
ieguldījumu Savienības stratēģiskajā 
autonomijā, mīkstinot krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un atbalstot 
pārkārtošanos ar mērķi sasniegt 
Savienības atjauninātos 2030. gada 
klimata mērķrādītājus un ievērot mērķi 
vēlākais līdz 2050. gadam nodrošināt 
Savienības klimatneitralitāti, un digitālo 
pārkārtošanos, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicinot nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmējot ilgtspējīgu izaugsmi.

Visās darbībās, kas saņem atbalstu 
saskaņā ar atveseļošanas un noturības 
plāniem, ievēro Regulas (ES) 2020/852 
17. pantā minēto principu “nenodari 
būtisku kaitējumu”. Turklāt darbības, kas 
saņem atbalstu saskaņā ar atveseļošanas 
un noturības plāniem un kas ietilpst 
konkrētajās saimniecisko darbību 
nozarēs, uz kurām attiecas Regula (ES) 
2020/852, atbilst minētās regulas 3. pantā 
norādītajiem tehniskās pārbaudes 
kritērijiem.
Lai veicinātu un pilnībā ievērotu Parīzes 
nolīguma un Eiropas zaļā kursa mērķus, 
vismaz 37 % no Mehānisma līdzekļiem ir 
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paredzēti klimata pasākumu finansēšanai. 
10 % no Mehānisma ir paredzēti 
biodaudzveidības darbībām, no kurām 
daļa var pārklāties ar investīcijām, kas 
paredzētas darbībām klimata jomā. 
Kopumā ar klimatu un biodaudzveidību 
saistītajiem izdevumiem piešķir vismaz 40 
% no Mehānisma kopējā budžeta.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Mehānismu nedrīkst izmantot 
pretēji Savienības stratēģiskajām un 
ekonomiskajām interesēm. Tāpēc nedrīkst 
atbalstīt projektus, kas ir trešo valstu 
stratēģiskajos investīciju plānos.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

pareizu ekonomikas pārvaldību
1. Ja ir konstatēta būtiska neatbilstība, 
kas saistīta ar kādu no tiem gadījumiem, 
kas uzskaitīti 15. panta 7. punktā Regulā, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par [...)] 
[KNR], Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ar īstenošanas aktu pieņem 
lēmumu apturēt 17. panta 1. un 2. punktā 
minēto lēmumu pieņemšanas periodu vai 
apturēt maksājumus, ko veic saskaņā ar 
Atveseļošanas un noturības mehānismu.
Šā panta 1. punktā minēto lēmumu par 
maksājumu apturēšanu piemēro 
maksājumu pieteikumiem, kas iesniegti 



AD\1215025LV.docx 23/43 PE658.853v01-00

LV

pēc dienas, kad pieņemts lēmums par 
maksājumu apturēšanu.
Šīs regulas 17. pantā minētā perioda 
apturēšanu piemēro no nākamās dienas 
pēc 1. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas.
Maksājumu apturēšanas gadījumā 
piemēro 15. panta 9. punktu Regulā, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par (...).
2. Ja iestājas kāds no gadījumiem, kas 
minēti 15. panta 11. punktā Regulā, ar ko 
paredz kopīgus noteikumus par [...], 
Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar 
īstenošanas aktu pieņem lēmumu atcelt 
iepriekšējā punktā minētā perioda vai 
maksājumu apturēšanu.
Attiecīgās procedūras vai maksājumus 
atsāk nākamajā dienā pēc apturēšanas 
atcelšanas.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām 
valstīm raksturīgajām problēmām un 
prioritātēm, jo īpaši tām, kas izriet no zaļās 
un digitālās pārkārtošanās vai ir tai 
relevantas. Atveseļošanas un noturības 
plāni ir arī saderīgi ar informāciju, ko 
dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 
kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/199921, 
teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, ko paredz Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds22, un partnerību nolīgumos un 
darbības programmās, ko paredz 
Savienības fondi.

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar Mehānisma vispārīgajiem un 
konkrētajiem mērķiem, kas definēti šīs 
regulas 4. pantā, un atbilst attiecīgajām 
konkrētām valstīm raksturīgajām 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā, jo īpaši tām, 
kas ir būtiskas Savienības klimata un 
vides mērķiem vai izriet no tiem, jo īpaši 
pārkārtošanai uz Savienības atjaunināto 
2030. gada klimata mērķrādītāju 
sasniegšanu un Savienības klimata 
neitralitātes mērķa īstenošanu vēlākais 
līdz 2050. gadam saskaņā ar [Regulu 
2020/XXX, ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru un 
groza Regulu (ES) 2018/199 (“Eiropas 
Klimata akts”)], un digitālajai pārejai. 
Atveseļošanas un noturības plāni ir arī 
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saderīgi ar informāciju, ko dalībvalstis 
iekļāvušas Eiropas pusgada kontekstā 
sagatavotajās valsts reformu programmās, 
nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 
un to atjauninājumos, kā arī to ilgtermiņa 
stratēģijās saskaņā ar Regulu (ES) 
2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi.

Atveseļošanas un noturības plāni atbilst 
virzībai, kuras mērķis ir sasniegt Parīzes 
nolīguma ilgtermiņa mērķi temperatūras 
jomā, ņemot vērā jaunākos pieejamos 
zinātniskos pierādījumus, jo īpaši Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
īpašo ziņojumu “Globālā sasilšana par 
1,5 °C”.
Atveseļošanas un noturības plāni atbalsta 
tikai tādas darbības, kas nerada būtisku 
kaitējumu saskaņā ar šīs regulas 4. panta 
1. punktu. Turklāt darbības, kas saņem 
atbalstu saskaņā ar atveseļošanas un 
noturības plāniem un kas ietilpst 
konkrētajās saimniecisko darbību 
nozarēs, uz kurām attiecas Regula (ES) 
2020/852, atbilst minētās regulas 3. pantā 
norādītajiem tehniskās pārbaudes 
kritērijiem.
Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas un 
noturības plāni palīdz dalībvalstīm 
vēlākais līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitātes mērķi un pilnībā atbilst 
Parīzes nolīguma un Eiropas zaļā kursa 
mērķiem, vismaz 37 % no katra 
atveseļošanas un noturības plāna summas 
tiek novirzīti klimata pasākumu 
finansēšanai. 10 % no katra atveseļošanas 
un noturības plāna summas ir paredzēti 
biodaudzveidības darbībām, no kurām 
daļa var pārklāties ar investīcijām, kas 
paredzētas darbībām klimata jomā. 
Kopumā ar klimatu un biodaudzveidību 
saistītajiem izdevumiem piešķir vismaz 40 
% no katra atveseļošanas un noturības 
plāna kopējās summas.
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_________________ _________________

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

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

22. […] 22. […]

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atveseļošanās un noturības plānos 
iekļauj pasākumus, kas efektīvi palīdz 
stiprināt veselības aprūpes un veselības 
sistēmu izturētspēju, gatavojoties 
turpmākām pandēmijām un nolūkā 
uzlabot sabiedrības vispārējo veselību, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi — augstu 
cilvēka veselības aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Komisija izstrādā tehniskos 
norādījumus par Regulas (ES) 2020/852 
17. pantā minēto kritēriju “neradīt 
būtisku kaitējumu” un regulas 3. pantā 
minēto tehniskās pārbaudes kritēriju un 
uz to pamata pieņemto deleģēto aktu 
praktisko piemērošanu ar šo regulu 
izveidotajam Mehānismam.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Atveseļošanās un noturības plānos 
nefinansē darbības, kas rada iesīksti 
aktīvos, kuri apdraud Savienības klimata 
un vides mērķu sasniegšanu. Jo īpaši 
tajos neiekļauj investīcijas, kas saistītas ar 
fosilā kurināmā ražošanu, pārstrādi, 
izplatīšanu, transportēšanu, uzglabāšanu 
vai sadedzināšanu.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atveseļošanas un noturības plāns ir 
pienācīgi argumentēts un pamatots. Tajā jo 
īpaši nosaka šādus elementus:

3. Atveseļošanas un noturības plāns ir 
pienācīgi argumentēts un pamatots. Tajā jo 
īpaši nosaka šādus elementus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu 14. pantā 
izklāstīto atbilstības nosacījumu izpildi:

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts ilgtspējīgas 
izaugsmes potenciālu, darbvietu radīšanu 
un ekonomisko, vides un sociālo noturību, 
mīkstina krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un sekmē ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un konverģenci, un kā 
plāns būtiski samazinās tādu investīciju 
nepietiekamību, kas nepieciešamas, lai 
sasniegtu Savienības klimata un vides 
mērķus. Gadījumos, kad Mehānismu 
izmanto, lai atbalstītu lielus uzņēmumus 
nozarēs ar augstu oglekļa emisiju līmeni, 
dalībvalstis informē par to, kā uzņēmumi 
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plāno savu darījumdarbības modeli 
pielāgot Parīzes nolīgumam un 
attiecīgajiem Savienības klimata mērķiem, 
tostarp publicē uzņēmumu pārkārtošanās 
plānus.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs Savienības klimata un 
vides mērķu sasniegšanu, un jo īpaši to, 
kā tie veicina katru no turpmāk 
minētajiem aspektiem:
(i) pārkārtošanās uz Savienības 
atjaunināto 2030. gada klimata 
mērķrādītāju sasniegšanu un Savienības 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu līdz 
2050.gadam saskaņā ar [Regulu (ES) 
2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)];
(ii) Regulas (ES) 2020/852 17. pantā 
minētā principa “nenodarīt būtisku 
kaitējumu” ievērošana un atbilstība 
tehniskās pārbaudes kritērijiem, kas 
noteikti saskaņā ar minētās regulas 3. 
pantu;
(iii) devums 14. panta 2. punkta ceturtajā 
daļā minēto klimata un biodaudzveidības 
integrēšanas mērķu sasniegšanā, kuru 
pamatā ir Regulā (ES) 2020/852 noteiktie 
kritēriji;
(iv) devums tādu valsts investīciju 
nepietiekamības mazināšanā, kas 
nepieciešamas, lai sasniegtu Savienības 
klimata un vides mērķus;
(v) devums Savienības ilgtspējas politikas 
mērķu sasniegšanā, ņemot vērā NECP 
noteiktos mērķus, un
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(vi) devums no pārejas izrietošo sociālo, 
ekonomisko vai vides problēmu 
risināšanā;

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs digitālo pārkārtošanos 
un palīdzēs risināt no tās izrietošās 
problēmas;

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) skaidrojums par to, kā tiek 
sagaidīts, ka plānā iekļautie pasākumi 
veicinās Savienības un tās dalībvalstu 
saistību izpildi, jo īpaši kontekstā ar 
Eiropas zaļo kursu, Parīzes nolīgumu, 
NECP un to atjauninājumiem saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/1999, teritoriālajiem 
taisnīgas pārejas plāniem saskaņā ar 
Taisnīgas pārejas fondu, partnerības 
nolīgumiem un darbības programmām 
saskaņā ar citiem Savienības fondiem;

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi efektīvi palīdzēs stiprināt 
veselības aprūpes un veselības sistēmu 
izturētspēju, gatavojoties turpmākām 
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pandēmijām un nolūkā uzlabot 
sabiedrības vispārējo veselību, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi — augstu 
cilvēka veselības aizsardzības līmeni;

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Novērtējot atveseļošanas un 
noturības plānu un nosakot attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmo summu, Komisija 
ņem vērā analītisko informāciju par 
attiecīgo dalībvalsti, kas pieejama Eiropas 
pusgada kontekstā, attiecīgās dalībvalsts 
iesniegto pamatojumu un elementus, kas 
minēti 15. panta 3. punktā, un visu pārējo 
relevanto informāciju, jo īpaši to, kas 
atrodama attiecīgās dalībvalsts valsts 
reformu programmā un nacionālajā 
enerģētikas un klimata plānā, kā arī — ja 
tas ir relevanti — informāciju par tehnisko 
atbalstu, kas saņemts ar tehniskā atbalsta 
instrumenta starpniecību.

2. Novērtējot atveseļošanas un 
noturības plānu un nosakot attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmo summu, Komisija 
ņem vērā analītisko informāciju par 
attiecīgo dalībvalsti, kas pieejama Eiropas 
pusgada kontekstā, attiecīgās dalībvalsts 
iesniegto pamatojumu un elementus, kas 
minēti 15. panta 3. punktā, un visu pārējo 
relevanto informāciju, jo īpaši to, kas 
atrodama attiecīgās dalībvalsts valsts 
reformu programmā, taisnīgas 
pārkārtošanās plānā un nacionālajā 
enerģētikas un klimata plānā, kā arī — ja 
tas ir relevanti — informāciju par tehnisko 
atbalstu, kas saņemts ar tehniskā atbalsta 
instrumenta starpniecību.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē Savienības klimata un vides 
mērķu sasniegšanu, un jo īpaši to, kā tie 
veicina katru no turpmāk minētajiem 
aspektiem:
(i) pārkārtošanās uz Savienības 
atjaunināto 2030. gada klimata 
mērķrādītāju sasniegšanu un Savienības 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu līdz 
2050.gadam saskaņā ar [Regulu (ES) 
2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)];
(ii) Regulas (ES) 2020/852 17. pantā 
minētā principa “nenodarīt būtisku 
kaitējumu” ievērošana un atbilstība 
tehniskās pārbaudes kritērijiem, kas 
noteikti saskaņā ar minētās regulas 3. 
pantu;
(iii) devums 14. panta 2. punkta ceturtajā 
daļā minēto klimata un biodaudzveidības 
integrēšanas mērķu sasniegšanā, kuru 
pamatā ir Regulā (ES) 2020/852 noteiktie 
kritēriji;
(iv) devums tādu valsts investīciju 
nepietiekamības mazināšanā, kas 
nepieciešamas, lai sasniegtu Savienības 
klimata un vides mērķus;
(v) devums Savienības ilgtspējas politikas 
mērķu sasniegšanā, ņemot vērā NECP 
noteiktos mērķus, un
(vi) devums no pārejas izrietošo sociālo, 
ekonomisko vai vides problēmu 
risināšanā;

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē digitālo pārkārtošanos vai 
palīdz risināt no tās izrietošās problēmas;

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi palīdz stiprināt veselības aprūpes 
un veselības sistēmu izturētspēju, 
gatavojoties turpmākām pandēmijām un 
nolūkā uzlabot sabiedrības vispārējo 
veselību, lai sasniegtu vispārējo mērķi — 
augstu cilvēka veselības aizsardzības 
līmeni;

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) vai apspriešanās, kura notikusi 
saistībā ar atveseļošanas un noturības 
plāna sagatavošanu, un dialogi, kas 
plānoti saistībā ar Mehānisma īstenošanu, 
nodrošina visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām reālas iespējas 
piedalīties atveseļošanas un noturības 
plānu sagatavošanas un īstenošanas 
procesos;

Grozījums Nr. 48

16. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(ga) dalībvalsts atbilstība Savienības 
vērtībām, kas noteiktas Līguma par 
Eiropas Savienību 2. pantā;

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā [seši mēneši pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas] Komisija pieņem 
deleģēto aktu saskaņā ar 26.a pantu, ar ko 
papildina šā punkta b) apakšpunktu, 
nosakot metodiku, kā apzināt izdevumus 
klimata pasākumu un vides pasākumu, 
tostarp šīs regulas 4. pantā minēto 
biodaudzveidības pasākumu, integrēšanai. 
Metodikas pamatā ir ES taksonomija, kas 
noteikta ar Regulu (ES) 2020/852, un tajā 
izmanto tehniskās pārbaudes kritērijus, ko 
Komisija noteikusi saskaņā ar minētās 
regulas 10. panta 3. punktu un 11. panta 
3. punktu, kā arī principus, kas noteikti 
Regulas (ES) 2020/852 15. panta 1. 
punktā.
Vēlākais sešus mēnešus pēc Regulas (ES) 
2020/852 15. panta 2. punktā minētā 
deleģētā akta pieņemšanas šā punkta 
pirmajā daļā minēto deleģēto aktu 
pārskata, lai izmantotu tehniskās 
pārbaudes kritērijus, kas noteikti 
deleģētajos aktos, kuri pieņemti saskaņā 
ar Regulas (ES) 2020/852 15. panta 2. 
punktu.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija publisko novērtējumus, kas 
veikti saskaņā ar šo pantu.

Grozījums Nr. 51
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Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti apstiprinātajā atveseļošanas un 
noturības plānā, attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu 
finanšu iemaksas un — attiecīgā 
gadījumā — aizdevuma daļas izmaksas 
pieprasījumu. Dalībvalstis šādus izmaksas 
pieprasījumus var iesniegt Komisijai reizi 
divos gados. Komisija divu mēnešu laikā 
pēc pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai 

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

pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai ir 
apmierinoši izpildīti attiecīgie starpposma 
un galīgie mērķrādītāji, kas izklāstīti 
17. panta 1. punktā minētajā lēmumā. 
Novērtējuma vajadzībām ņem vērā 
17. panta 6. punktā minēto operacionālo 
kārtību. Komisijai var palīdzēt eksperti.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Snieguma ziņošanas sistēma 
nodrošina, ka darbību īstenošanas un 
rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 
savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. 
Šim nolūkam Savienības līdzekļu 
saņēmējiem uzliek samērīgas ziņošanas 
prasības.

2. Snieguma ziņošanas sistēma 
nodrošina, ka darbību īstenošanas un 
rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 
savākti efektīvi, uzticami, neatkarīgi, 
lietderīgi un savlaicīgi un tiek publiskoti. 
Šim nolūkam Savienības līdzekļu 
saņēmējiem uzliek samērīgas ziņošanas 
prasības.

Grozījums Nr. 56

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

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

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

Grozījums Nr. 57

26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 16. panta 
3. punktā un 17. panta 1. punktā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
septiņu gadu laikposmu no ... [šīs regulas 
spēkā stāšanās diena].
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 16. panta 3. 
punktā un 17. panta 1. 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 datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 
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ieceltajiem ekspertiem, ievērojot 
principus, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 16. panta 3. punktu un 
17. panta 1. punktu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja [divos 
mēnešos] no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par [diviem 
mēnešiem].

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē pāreju uz ilgtspējīgu un 
klimatneitrālu Eiropas ekonomiku 
vēlākais līdz 2050. gadam, jo īpaši to 
ieguldījumu Savienības ilgtspējas 
politikas mērķu sasniegšanā, ņemot vērā 
NECP minētos mērķus un Savienības 
klimata mērķus, kas noteikti [Regulā (ES) 
2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
klimatneitralitātes sasniegšanai un groza 
Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)], un to ieguldījumu no šīs 
pārkārtošanās izrietošo sociālo, 
ekonomisko vai vides problēmu 
risināšanā;
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2.2 vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē Savienības klimata un vides 
mērķu sasniegšanu vai palīdz risināt no 
tiem izrietošās problēmas.

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:

Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā visus šādus elementus:

Darbības joma

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs klimatam un 
videi draudzīgu sistēmu izveidi un 
ekonomikas vai sociālo nozaru 
zaļināšanu, un tādējādi veicinās 
virsmērķa “klimatneitrāla Eiropa vēlākais 
līdz 2050. gadam” sasniegšanu,

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski veicinās Savienības 
klimata un vides mērķu sasniegšanu, jo 
īpaši pāreju uz Savienības atjaunināto 
2030. gada klimata mērķrādītāju 
sasniegšanu un Savienības 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu 
vēlākais līdz 2050. gadam saskaņā ar 
[Regulu 2020/XXX, ar ko izveido satvaru 
klimata neitralitātes sasniegšanai un 
groza Regulu (ES) 2018/1999 (“Eiropas 
Klimata akts”)] un ņemot vērā NECP 
izklāstītos mērķus un ES taksonomijā 
noteiktos kritērijus;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs ekonomikas vai 

svītrots
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sociālo nozaru digitālo pārveidi,

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. punkts – 3. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās un/vai 
digitālās pārkārtošanās,

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no Savienības 
mērķiem klimata un vides jomā, jo īpaši 
pāreju uz ilgtspējīgu klimatneitrālu 
Eiropas ekonomiku vēlākais līdz 2050. 
gadam,

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. punkts – 3. daļa – 1.a ievilkums 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– plānoto pasākumu īstenošana 
atbilst virzībai, kuras mērķis ir sasniegt 
Parīzes nolīguma ilgtermiņa mērķi 
temperatūras jomā, ņemot vērā jaunākos 
pieejamos zinātniskos pierādījumus, jo 
īpaši IPCC īpašo ziņojumu “Globālā 
sasilšana par 1,5 °C”;
– plānoto pasākumu īstenošana 
atbilst Regulas (ES) 2020/852 17. pantā 
minētajam principam “nenodari būtisku 
kaitējumu”.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
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II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. punkts – 4. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.

– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.

Komisija novērtē, vai plānā ierosinātie 
pasākumi varētu palīdzēt sasniegt mērķus, 
kas saistīti ar 4. pantā noteiktajiem 
klimata mērķiem.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.a vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē digitālo pārkārtošanos vai 
palīdz risināt no tās izrietošās problēmas;
– paredzēto pasākumu īstenošana 
atbilst klimatam un videi draudzīgu 
sistēmu izveidei un mūsu ekonomikas 
zaļināšanai, un tādējādi veicinās 
virsmērķa “klimatneitrāla Eiropa vēlākais 
līdz 2050. gadam” sasniegšanu,
un
– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs Eiropas 
ekonomikas digitālo pārveidi,
un
– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās 
pārkārtošanās,
un
– gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
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II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4 vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

2.4 vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko, vides un sociālo noturību, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un sekmēt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju;

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.4. apakšpunkts – 1. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
ilgtspējīgas izaugsmes potenciālu, stimulēt 
darbvietu radīšanu un mazināt krīzes 
negatīvo iedarbību, tai pašā laikā 
nepieļaujot šo pasākumu negatīvo ietekmi 
uz klimatu un vidi;

– Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
ilgtspējīgas izaugsmes potenciālu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, stimulēt darbvietu 
radīšanu un mazināt krīzes negatīvo 
iedarbību, veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, tai 
pašā laikā nepieļaujot šo pasākumu 
negatīvo ietekmi uz klimatu un vidi 
saskaņā ar ES taksonomijā noteiktajiem 
kritērijiem;

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 2.4. apakšpunkts – 1. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atveseļošanas un noturības plāns 
tiecas samazināt dalībvalsts ekonomikas 
neaizsargātību pret satricinājumiem;

– atveseļošanas un noturības plāns 
tiecas samazināt dalībvalsts ekonomikas 
neaizsargātību pret satricinājumiem, 
tostarp tiem, kas saistīti ar klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi vai jebkādiem 
citiem vides apdraudējumiem;
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