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Grozījums Nr. 12
Silvia Sardone

Regulas priekšlikums
-

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteja aicina par šo 
jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un 
Ekonomikas un monetāro komiteju 
Komisijas priekšlikumu ierosināt noraidīt.

Or. it

Grozījums Nr. 13
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Komisija savā 2019. gada 
11. decembra paziņojumā “Eiropas zaļais 
kurss”1a ir izklāstījusi jaunu stratēģiju ar 
mērķi pārveidot Savienību par taisnīgu un 
pārticīgu sabiedrību ar netoksisku un 
resursefektīvu aprites ekonomiku, kurā 
siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 
vēlākais 2050. gadā būtu nulles līmenī un 
tiktu nodrošināta labklājība visiem uz 
zemes. Tās mērķis ir aizsargāt, saglabāt 
un stiprināt Savienības dabas kapitālu un 
aizsargāt iedzīvotāju veselību un labjutību 
no vides izraisītiem apdraudējumiem un 
ietekmes. Komisija ir uzsvērusi, ka visām 
ES darbībām un politikai būs jāveicina 
Eiropas zaļās vienošanās mērķu 
sasniegšana.
_________________
1a Komisijas paziņojums “Eiropas zaļais 
kurss”, COM(2019)640 final, 2019. gada 
11. decembris.
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Or. en

Grozījums Nr. 14
Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir satvars, kurā tiek noteiktas 
valstu reformu prioritātes un uzraudzīta to 
īstenošana. Dalībvalstis izstrādā savu valsts 
daudzgadu investīciju stratēģiju minēto 
reformu prioritāšu atbalstam. 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. Tām arī vajadzētu palīdzēt 
saskaņotā veidā izmantot Savienības 
finansējumu un radīt pēc iespējas lielāku 
pievienoto vērtību finansiālajam atbalstam, 
kas jo īpaši tiks sniegts no Savienības 
atbalstītajām programmām, attiecīgā 
gadījumā no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā 
fonda, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai, Eiropas Investīciju 
stabilizācijas funkcijas un InvestEU.

(3) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir satvars, kurā tiek noteiktas 
valstu reformu prioritātes un uzraudzīta to 
īstenošana. Dalībvalstis izstrādā savu valsts 
daudzgadu investīciju stratēģiju minēto 
reformu prioritāšu un zaļā kursa mērķu 
atbalstam. 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. Tām arī 
vajadzētu palīdzēt saskaņotā veidā 
izmantot Savienības finansējumu un radīt 
pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību 
finansiālajam atbalstam, kas jo īpaši tiks 
sniegts no Savienības atbalstītajām 
programmām, attiecīgā gadījumā no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda, 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai, Eiropas Investīciju stabilizācijas 
funkcijas un InvestEU.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Miriam Dalli

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienības līmenī Eiropas (3) Savienības līmenī Eiropas 
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ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir satvars, kurā tiek noteiktas 
valstu reformu prioritātes un uzraudzīta to 
īstenošana. Dalībvalstis izstrādā savu valsts 
daudzgadu investīciju stratēģiju minēto 
reformu prioritāšu atbalstam. 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. Tām arī vajadzētu palīdzēt 
saskaņotā veidā izmantot Savienības 
finansējumu un radīt pēc iespējas lielāku 
pievienoto vērtību finansiālajam atbalstam, 
kas jo īpaši tiks sniegts no Savienības 
atbalstītajām programmām, attiecīgā 
gadījumā no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā 
fonda, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai, Eiropas Investīciju 
stabilizācijas funkcijas un InvestEU.

ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir satvars, kurā tiek noteiktas 
valstu reformu prioritātes un uzraudzīta to 
īstenošana. Dalībvalstis izstrādā savu valsts 
daudzgadu investīciju stratēģiju minēto 
reformu prioritāšu atbalstam. 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. Tām arī vajadzētu palīdzēt 
saskaņotā veidā izmantot Savienības 
finansējumu atbilstīgi Savienības 
saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un 
radīt pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību 
finansiālajam atbalstam, kas jo īpaši tiks 
sniegts no Savienības atbalstītajām 
programmām, attiecīgā gadījumā no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda, 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai, Eiropas Investīciju stabilizācijas 
funkcijas un InvestEU.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir satvars, kurā tiek noteiktas 
valstu reformu prioritātes un uzraudzīta to 
īstenošana. Dalībvalstis izstrādā savu valsts 
daudzgadu investīciju stratēģiju minēto 
reformu prioritāšu atbalstam. Minētās 
stratēģijas būtu jāiesniedz kopā ar gada 
valsts reformu programmām, jo tas ir 
līdzeklis, kā izklāstīt un koordinēt 

(3) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir satvars, kurā tiek noteiktas 
valstu reformu prioritātes un uzraudzīta to 
īstenošana. Dalībvalstis izstrādā savu valsts 
daudzgadu investīciju stratēģiju minēto 
reformu prioritāšu atbalstam un Eiropas 
zaļā kursa mērķu sasniegšanai. Minētās 
stratēģijas būtu jāiesniedz kopā ar gada 
valsts reformu programmām, jo tas ir 
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prioritāros investīciju projektus, kas 
saņems atbalstu no valsts un/vai Savienības 
finansējuma. Tām arī vajadzētu palīdzēt 
saskaņotā veidā izmantot Savienības 
finansējumu un radīt pēc iespējas lielāku 
pievienoto vērtību finansiālajam atbalstam, 
kas jo īpaši tiks sniegts no Savienības 
atbalstītajām programmām, attiecīgā 
gadījumā no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā 
fonda, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai, Eiropas Investīciju 
stabilizācijas funkcijas un InvestEU.

līdzeklis, kā izklāstīt un koordinēt 
prioritāros investīciju projektus, kas 
saņems atbalstu no valsts un/vai Savienības 
finansējuma. Tām arī vajadzētu palīdzēt 
saskaņotā veidā izmantot Savienības 
finansējumu un radīt pēc iespējas lielāku 
pievienoto vērtību finansiālajam atbalstam, 
kas jo īpaši tiks sniegts no Savienības 
atbalstītajām programmām, attiecīgā 
gadījumā no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā 
fonda, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai, Eiropas Investīciju 
stabilizācijas funkcijas un InvestEU.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Miriam Dalli

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
parādījusi, 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. Strukturālo reformu īstenošana ir 
viena no Savienības politikas prioritātēm, 
jo šādas reformas cenšas ekonomikas 
atveseļošanos ievirzīt uz ilgtspējas ceļa, 
atraisīt izaugsmes potenciālu, stiprināt 
pielāgošanās spēju un atbalstīt augšupējas 
konverģences procesu. Strukturālo reformu 
īstenošana var arī palīdzēt stiprināt 
ekonomisko un sociālo kohēziju, palielināt 
ražīgumu un investīcijas un radīt labus 
apstākļus ilgtspējīgai izaugsmei un 
nodarbinātībai Savienībā.

(4) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
parādījusi, 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. Strukturālo reformu īstenošana ir 
viena no Savienības politikas prioritātēm, 
jo šādas reformas cenšas ekonomikas 
atveseļošanos ievirzīt uz ilgtspējas ceļa, 
atraisīt izaugsmes potenciālu pārejā uz 
nulles līmeņa neto emisiju ekonomiku, 
pielāgoties tehnoloģiju attīstībai, stiprināt 
pielāgošanās spēju un atbalstīt augšupējas 
konverģences procesu. Strukturālo reformu 
īstenošanai ir arī jāpalīdz stiprināt 
ekonomisko un sociālo kohēziju, palielināt 
ražīgumu un investīcijas un radīt labus 
apstākļus ilgtspējīgai izaugsmei un 
nodarbinātībai Savienībā.
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Or. en

Grozījums Nr. 18
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas nosaka atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, piedāvājot tiešu finansiālo 
atbalstu, kā arī tehnisko atbalstu. Šim 
nolūkam būtu jāizveido jauna Reformu 
atbalsta programma (“programma”), lai 
nodrošinātu iedarbīgus stimulus paātrināt 
strukturālo reformu īstenošanu dalībvalstīs. 
Programmai vajadzētu būt visaptverošai, 
un tajā vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas. 
Programmai vajadzētu arī turpināt SRAP 
pasākumus un darbības veidu, tā kā tie ir 
izrādījušies ļoti noderīgi un tos atzinīgi 
vērtē dalībvalstis, jo tie nostiprina valsts 
iestāžu administratīvo spēju dažādās 
politikas jomās. Programmai vajadzētu 
ietvert arī mērķorientētu atbalstu reformām 
dalībvalstīs, kuru valūta nav euro un kuras 
ir apliecinājušas pierādāmus centienus 
noteiktā termiņā ieviest vienoto valūtu.

(10) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas nosaka atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, piedāvājot tiešu finansiālo 
atbalstu, kā arī tehnisko atbalstu. Šim 
nolūkam būtu jāizveido jauna Reformu 
atbalsta programma (“programma”), lai 
nodrošinātu iedarbīgus stimulus paātrināt 
strukturālo reformu īstenošanu dalībvalstīs 
saskaņā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem 
un Savienības mēroga klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanu. Programmai vajadzētu 
būt visaptverošai, un tajā vajadzētu arī 
izmantot pieredzi, ko Komisija un 
dalībvalstis guvušas, īstenojot citus 
instrumentus un programmas. Programmai 
vajadzētu arī turpināt SRAP pasākumus un 
darbības veidu, tā kā tie ir izrādījušies ļoti 
noderīgi un tos atzinīgi vērtē dalībvalstis, 
jo tie nostiprina valsts iestāžu 
administratīvo spēju dažādās politikas 
jomās. Programmai vajadzētu ietvert arī 
mērķorientētu atbalstu reformām 
dalībvalstīs, kuru valūta nav euro un kuras 
ir apliecinājušas pierādāmus centienus 
noteiktā termiņā ieviest vienoto valūtu.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Bas Eickhout

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

(12a) Programmas īstenošanai būtu 
pilnībā jāveicina taisnīga pāreja uz 
netoksisku, resursu ziņā efektīvu un 
klimatneitrālu aprites ekonomiku vēlākais 
līdz 2050. gadam un mērķis aizsargāt, 
saglabāt un uzlabot Savienības dabas 
kapitālu un aizsargāt cilvēku veselību un 
labjutību no vides izraisītiem 
apdraudējumiem un ietekmes. Šajā 
sakarībā projektiem, kas neatbilst mērķim 
ierobežot globālo sasilšanu zem 1,5°C vai 
mērķim apturēt un pavērst pretējā 
virzienā bioloģiskās daudzveidības 
zudumu, nevajadzētu būt tiesīgiem saņemt 
programmas atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Programmas vispārējais mērķis ir 
uzlabot kohēziju, konkurētspēju, ražīgumu, 
izaugsmi un nodarbinātību. Tālab tai būtu 
jāparedz finansiāli stimuli, kas mudinātu 
risināt strukturāla rakstura problēmas, un 
būtu jāpalīdz stiprināt dalībvalstu 
administratīvo spēju, ciktāl tas attiecas uz 
to iestādēm, ekonomiku un sociālo jomu.

(13) Programmas vispārējais mērķis ir 
uzlabot kohēziju, konkurētspēju, ražīgumu, 
ilgtspējīgu izaugsmi, sociālo iekļaušanu 
un nodarbinātību nolūkā sekmēt taisnīgu 
pāreju uz netoksisku, resursu ziņā 
efektīvu un klimatneitrālu aprites 
ekonomiku. Tālab tai būtu jāparedz 
finansiāli stimuli, kas mudinātu risināt 
strukturāla rakstura problēmas, un būtu 
jāpalīdz stiprināt dalībvalstu administratīvo 
un institucionālo spēju, ciktāl tas attiecas 
uz to iestādēm, ekonomiku un sociālo 
jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 21
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Miriam Dalli

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Programmas vispārējais mērķis ir 
uzlabot kohēziju, konkurētspēju, ražīgumu, 
izaugsmi un nodarbinātību. Tālab tai būtu 
jāparedz finansiāli stimuli, kas mudinātu 
risināt strukturāla rakstura problēmas, un 
būtu jāpalīdz stiprināt dalībvalstu 
administratīvo spēju, ciktāl tas attiecas uz 
to iestādēm, ekonomiku un sociālo jomu.

(13) Programmas vispārējais mērķis ir 
uzlabot kohēziju, konkurētspēju, ilgtspēju, 
ražīgumu, izaugsmi, sociālo iekļaušanu, 
nodarbinātību un pāreju uz 
klimatneitralitāti. Tālab tai būtu jāparedz 
finansiāli stimuli, kas mudinātu risināt 
strukturāla rakstura problēmas, un būtu 
jāpalīdz stiprināt dalībvalstu administratīvo 
spēju, ciktāl tas attiecas uz to iestādēm, 
ekonomiku un sociālo jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 22
César Luena

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Programmas vispārējais mērķis ir 
uzlabot kohēziju, konkurētspēju, ražīgumu, 
izaugsmi un nodarbinātību. Tālab tai būtu 
jāparedz finansiāli stimuli, kas mudinātu 
risināt strukturāla rakstura problēmas, un 
būtu jāpalīdz stiprināt dalībvalstu 
administratīvo spēju, ciktāl tas attiecas uz 
to iestādēm, ekonomiku un sociālo jomu.

(13) Programmas vispārējais mērķis ir 
uzlabot kohēziju, konkurētspēju, ražīgumu, 
ilgtspējīgu izaugsmi, sociālo iekļaušanu 
un nodarbinātību. Tālab tai būtu jāparedz 
finansiāli stimuli, kas mudinātu risināt 
strukturāla rakstura problēmas, un būtu 
jāpalīdz stiprināt dalībvalstu administratīvo 
un institucionālo spēju potenciālu, ciktāl 
tas attiecas uz dalībvalstu iestādēm, 
ekonomiku un sociālo jomu.

Or. es

Grozījums Nr. 23
César Luena

Regulas priekšlikums
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15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu, ka programmas 
atbalstītās reformas attieksies uz visām 
galvenajām ekonomikas un sociālajām 
jomām, Komisija pēc dalībvalsts 
pieprasījuma no programmas nodrošinās 
gan finansiālo, gan tehnisko atbalstu 
dažādām politikas jomām, tostarp jomām, 
kas saistītas ar publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldību, institucionālo un 
administratīvo reformu, uzņēmējdarbības 
vidi, finanšu nozari, preču, pakalpojumu un 
darba tirgu, izglītību un apmācību, 
ilgtspējīgu attīstību, sabiedrības veselību 
un sociālo labklājību.

(15) Lai nodrošinātu, ka programmas 
atbalstītās reformas attieksies uz visām 
galvenajām ekonomikas un sociālajām 
jomām, Komisija pēc dalībvalsts 
pieprasījuma no programmas nodrošinās 
gan finansiālo, gan tehnisko atbalstu 
dažādām politikas jomām, tostarp jomām, 
kas saistītas ar publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldību, institucionālo un 
administratīvo reformu, uzņēmējdarbības 
vidi, finanšu nozari, preču, pakalpojumu un 
darba tirgu, izglītību un apmācību, zinātni 
un pētniecību, ilgtspējīgu attīstību, 
sabiedrības veselību, veselības aprūpes 
sistēmas pārvaldību un sociālo labklājību.

Or. es

Grozījums Nr. 24
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, Programma palīdzēs integrēt 
klimata pasākumus un sasniegt kopējo 
mērķi — ar 25 % no ES budžeta 
izdevumiem atbalstīt klimata mērķu 
sasniegšanu. Attiecīgās darbības tiks 
apzinātas programmas sagatavošanas un 
īstenošanas gaitā, un tās vēlreiz tiks 
novērtētas attiecīgajās izvērtēšanās un 
pārskatīšanas procedūrās.

(18) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar 
Savienības apņemšanos īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, cenšoties sasniegt arī Savienības 
mēroga klimatneitralitātes mērķi, šī 
programma palīdzēs integrēt klimata 
pasākumus un sasniegt kopējo mērķi — ar 
vismaz 50 % no ES budžeta izdevumiem  
atbalstīt klimata mērķu sasniegšanu un 
integrēt bioloģiskās daudzveidības 
mērķus, papildus paredzot vismaz 10 % no 
ES budžeta izdevumiem bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzības un 
saglabāšanas sekmēšanai un 
pakāpeniskai videi kaitīgu subsīdiju 
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pārtraukšanai. Projektiem un 
programmām, kas neatbilst mērķim 
ierobežot globālo sasilšanu zem 1,5°C vai 
mērķim apturēt un pavērst pretējā 
virzienā bioloģiskās daudzveidības 
zudumu, nevajadzētu būt tiesīgiem saņemt 
programmas atbalstu. Attiecīgās darbības 
tiks apzinātas programmas sagatavošanas 
un īstenošanas gaitā, un tās vēlreiz tiks 
novērtētas attiecīgajās izvērtēšanās un 
pārskatīšanas procedūrās.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Silvia Sardone

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Atzīstot to, cik svarīgi ir risināt ar 
klimata pārmaiņām saistītās problēmas 
saskaņā ar Savienības apņemšanos 
īstenot Parīzes nolīgumu un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem, šī 
programma palīdzēs integrēt klimata 
politikas aspektus un sasniegt kopējo 
mērķi, kas paredz 25 % no ES budžeta 
izdevumiem izlietot, atbalstot klimata 
mērķu sasniegšanu. Attiecīgās darbības 
tiks apzinātas programmas sagatavošanas 
un īstenošanas gaitā, un tās vēlreiz tiks 
novērtētas attiecīgajās izvērtēšanās un 
pārskatīšanas procedūrās.

(18) Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, 
kuras sekas vidējā termiņā un ilgtermiņā 
būs smagas, šī programma palīdzēs iekļaut 
dalībvalstu pasākumus, ar kuriem atjauno 
to sociālekonomisko struktūru un uzlabo 
to sabiedrības veselības sistēmu noturību. 
Attiecīgās darbības tiks apzinātas 
programmas sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā, un tās vēlreiz tiks novērtētas 
konkrētajās izvērtēšanās un pārskatīšanas 
procedūrās.

Or. it

Grozījums Nr. 26
César Luena

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Atzīstot to, cik svarīgi ir risināt ar 
klimata pārmaiņām saistītās problēmas 
saskaņā ar Savienības apņemšanos īstenot 
Parīzes nolīgumu un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem, šī programma palīdzēs 
integrēt klimata politikas aspektus un 
sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 25 % no 
ES budžeta izdevumiem izlietot, atbalstot 
klimata mērķu sasniegšanu. Attiecīgās 
darbības tiks apzinātas programmas 
sagatavošanas un īstenošanas gaitā, un tās 
vēlreiz tiks novērtētas attiecīgajās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās.

(18) Atzīstot to, cik svarīgi ir risināt ar 
klimata pārmaiņām saistītās problēmas 
saskaņā ar Savienības apņemšanos īstenot 
Parīzes nolīgumu un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem, šī programma palīdzēs 
integrēt klimata politikas aspektus un 
sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 30 % no 
ES budžeta izdevumiem izlietot, atbalstot 
klimata mērķu sasniegšanu. Attiecīgās 
darbības tiks apzinātas programmas 
sagatavošanas un īstenošanas gaitā, un tās 
vēlreiz tiks novērtētas attiecīgajās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās.

Or. es

Grozījums Nr. 27
Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Attiecībā uz reformu īstenošanas 
instrumentu ir jānosaka, kādi reformu veidi 
būs tiesīgi saņemt finansiālu atbalstu. Lai 
nodrošinātu to ieguldījumu programmas 
mērķu sasniegšanā, atbalsttiesīgajām 
reformām jābūt tādām, kas risina Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgadā konstatētās problēmas, arī tās, 
kurām ieteikts pievērsties konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos.

(19) Attiecībā uz reformu īstenošanas 
instrumentu ir jānosaka, kādi reformu veidi 
būs tiesīgi saņemt finansiālu atbalstu. Lai 
nodrošinātu pāreju uz aprites ekonomiku 
ar nulles līmeņa SEG neto emisijām 
vēlākais līdz 2050. gadam un citu 
programmas mērķu sasniegšanu, 
atbalsttiesīgajām reformām jābūt tādām, 
kas risina Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgadā konstatētās 
problēmas, arī tās, kurām ieteikts 
pievērsties konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Attiecībā uz reformu īstenošanas 
instrumentu ir jānosaka, kādi reformu veidi 
būs tiesīgi saņemt finansiālu atbalstu. Lai 
nodrošinātu to ieguldījumu programmas 
mērķu sasniegšanā, atbalsttiesīgajām 
reformām jābūt tādām, kas risina Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgadā konstatētās problēmas, arī tās, 
kurām ieteikts pievērsties konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos.

(19) Attiecībā uz reformu īstenošanas 
instrumentu ir jānosaka, kādi reformu veidi 
būs tiesīgi saņemt finansiālu atbalstu. Lai 
nodrošinātu to ieguldījumu programmas 
mērķu sasniegšanā, vienlaikus pilnībā 
atbalstot ES mēroga klimatneitralitātes 
mērķi, atbalsttiesīgajām reformām jābūt 
tādām, kas risina Eiropas zaļā kursa un 
Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgada īstenošanā 
konstatētās problēmas, arī tās, kurām 
ieteikts pievērsties konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 29
César Luena

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu atbildīgumu un 
pievērstos attiecīgajām reformām, 
dalībvalstīm reformu saistības būtu 
jānosaka, reaģējot uz Eiropas pusgadā 
konstatētajām problēmām (arī tām, kas 
minētas konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos), un jāierosina sīki izstrādāts 
reformu īstenošanas pasākumu kopums, 
kurā būtu jāietver attiecīgi starpposma un 
galīgie mērķrādītāji un īstenošanas grafiks, 
kas nepārsniedz trijus gadus. Visā procesa 
gaitā būtu jāmeklē un jāpanāk cieša 
sadarbība starp Komisiju un dalībvalstīm.

(23) Lai nodrošinātu atbildīgumu un 
pievērstos attiecīgajām reformām, 
dalībvalstīm reformu saistības būtu 
jānosaka, reaģējot uz Eiropas pusgadā 
konstatētajām problēmām (arī tām, kas 
minētas konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos), un jāierosina sīki izstrādāts 
reformu īstenošanas pasākumu kopums, 
kurā būtu jāietver attiecīgi starpposma un 
galīgie mērķrādītāji un īstenošanas grafiks, 
kas nepārsniedz trijus gadus, izņemot 
nepārvaramas varas gadījumus, kas var 
likt mainīt noteiktā grafika īstenošanu. 
Visā procesa gaitā būtu jāmeklē un jāpanāk 
cieša sadarbība starp Komisiju un 
dalībvalstīm.

Or. es
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Grozījums Nr. 30
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu atbildīgumu un 
pievērstos attiecīgajām reformām, 
dalībvalstīm reformu saistības būtu 
jānosaka, reaģējot uz Eiropas pusgadā 
konstatētajām problēmām (arī tām, kas 
minētas konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos), un jāierosina sīki izstrādāts 
reformu īstenošanas pasākumu kopums, 
kurā būtu jāietver attiecīgi starpposma un 
galīgie mērķrādītāji un īstenošanas grafiks, 
kas nepārsniedz trijus gadus. Visā procesa 
gaitā būtu jāmeklē un jāpanāk cieša 
sadarbība starp Komisiju un dalībvalstīm.

(23) Lai nodrošinātu atbildīgumu un 
pievērstos attiecīgajām reformām, 
dalībvalstīm reformu saistības būtu 
jānosaka, reaģējot uz Eiropas zaļā kursa 
un Eiropas pusgada īstenošanā 
konstatētajām problēmām (arī tām, kas 
minētas konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos), un jāierosina sīki izstrādāts 
reformu īstenošanas pasākumu kopums, 
kurā būtu jāietver attiecīgi starpposma un 
galīgie mērķrādītāji un īstenošanas grafiks, 
kas nepārsniedz trijus gadus. Visā procesa 
gaitā būtu jāmeklē un jāpanāk cieša 
sadarbība starp Komisiju un dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Komisijai būtu jāizvērtē dalībvalstu 
ierosināto reformu saistību veids un 
nozīmīgums un, pamatojoties uz 
pārredzamiem kritērijiem, jānosaka 
piešķiramā summa. Tālab tai būtu jāņem 
vērā dalībvalstu piedāvātie būtiskie 
elementi un jāizvērtē, vai dalībvalstu 
piedāvātās reformu saistības spēs efektīvi 
risināt problēmas, kas konstatētas Eiropas 
pusgada laikā, vai runa ir par visaptverošu 
reformu kopumu, vai reformas spēs 
stiprināt valsts ekonomikas sniegumu un 
noturību un vai ir gaidāms, ka to 
īstenošanai būs paliekoša ietekme 

(24) Komisijai būtu jāizvērtē dalībvalstu 
ierosināto reformu saistību veids un 
nozīmīgums un, pamatojoties uz 
pārredzamiem kritērijiem, jānosaka 
piešķiramā summa. Tālab tai būtu jāņem 
vērā dalībvalstu piedāvātie būtiskie 
elementi un jāizvērtē, vai dalībvalstu 
piedāvātās reformu saistības spēs efektīvi 
risināt problēmas, kas konstatētas Eiropas 
zaļā kursa un Eiropas pusgada īstenošanā, 
vai runa ir par visaptverošu reformu 
kopumu, vai reformas spēs stiprināt valsts 
ekonomikas sniegumu un noturību, vai tās 
ir saskaņotas ar mērķi ierobežot globālo 
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dalībvalstī, attiecīgā gadījumā nostiprinot 
konkrētās dalībvalsts institucionālo un 
administratīvo spēju. Turklāt Komisijai 
būtu jānovērtē, vai dalībvalstu ierosinātā 
iekšējā kārtība, tostarp ierosinātie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji un 
saistītie rādītāji, spēs nodrošinās reformu 
saistību efektīvu īstenošanu ne ilgāk kā 
triju gadu laikā.

sasilšanu zem 1,5°C vai mērķi apturēt un 
pavērst pretējā virzienā bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un vai ir gaidāms, 
ka to īstenošanai būs paliekoša ietekme 
dalībvalstī, attiecīgā gadījumā nostiprinot 
konkrētās dalībvalsts institucionālo un 
administratīvo spēju. Turklāt Komisijai 
būtu jānovērtē, vai dalībvalstu ierosinātā 
iekšējā kārtība, tostarp ierosinātie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji un 
saistītie rādītāji, spēs nodrošinās reformu 
saistību efektīvu īstenošanu ne ilgāk kā 
triju gadu laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 32
César Luena

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Komisijai būtu jāizvērtē dalībvalstu 
ierosināto reformu saistību veids un 
nozīmīgums un, pamatojoties uz 
pārredzamiem kritērijiem, jānosaka 
piešķiramā summa. Tālab tai būtu jāņem 
vērā dalībvalstu piedāvātie būtiskie 
elementi un jāizvērtē, vai dalībvalstu 
piedāvātās reformu saistības spēs efektīvi 
risināt problēmas, kas konstatētas Eiropas 
pusgada laikā, vai runa ir par visaptverošu 
reformu kopumu, vai reformas spēs 
stiprināt valsts ekonomikas sniegumu un 
noturību un vai ir gaidāms, ka to 
īstenošanai būs paliekoša ietekme 
dalībvalstī, attiecīgā gadījumā nostiprinot 
konkrētās dalībvalsts institucionālo un 
administratīvo spēju. Turklāt Komisijai 
būtu jānovērtē, vai dalībvalstu ierosinātā 
iekšējā kārtība, tostarp ierosinātie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji un 
saistītie rādītāji, spēs nodrošinās reformu 
saistību efektīvu īstenošanu ne ilgāk kā 

(24) Komisijai būtu jāizvērtē dalībvalstu 
ierosināto reformu saistību veids un 
nozīmīgums un, pamatojoties uz 
pārredzamiem kritērijiem, jānosaka 
piešķiramā summa. Tālab tai būtu jāņem 
vērā dalībvalstu piedāvātie būtiskie 
elementi un jāizvērtē, vai dalībvalstu 
piedāvātās reformu saistības spēs efektīvi 
risināt problēmas, kas konstatētas Eiropas 
pusgada laikā, vai runa ir par visaptverošu 
reformu kopumu, vai reformas spēs 
stiprināt valsts ekonomikas sniegumu un 
noturību un vai ir gaidāms, ka to 
īstenošanai būs paliekoša ietekme 
dalībvalstī, attiecīgā gadījumā nostiprinot 
konkrētās dalībvalsts institucionālo un 
administratīvo spēju. Turklāt Komisijai 
būtu jānovērtē, vai dalībvalstu ierosinātā 
iekšējā kārtība, tostarp ierosinātie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji un 
saistītie rādītāji, spēs nodrošinās reformu 
saistību efektīvu īstenošanu ne ilgāk kā 
triju gadu laikā, izņemot nepārvaramas 
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triju gadu laikā. varas gadījumus, kas var likt mainīt 
noteiktā grafika īstenošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 33
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Būtu jāveic neatkarīgs vidusposma 
novērtējums, lai novērtētu programmas 
mērķu sasniegšanu, tās resursu 
izmantošanas efektivitāti un tās pievienoto 
vērtību. Turklāt neatkarīgam ex post 
novērtējumam būtu jāpievēršas arī 
programmas ilgtermiņa ietekmei.

(44) Būtu jāveic neatkarīgs vidusposma 
novērtējums, lai novērtētu programmas 
mērķu sasniegšanu, tās resursu 
izmantošanas efektivitāti un tās pievienoto 
vērtību. Turklāt neatkarīgam ex post 
novērtējumam būtu jāpievēršas arī 
programmas ilgtermiņa ietekmei un tās 
ieguldījumam Eiropas zaļā kursa mērķu, 
jo īpaši Savienības mēroga 
klimatneitralitātes mērķa, sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Miriam Dalli

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Būtu jāveic neatkarīgs vidusposma 
novērtējums, lai novērtētu programmas 
mērķu sasniegšanu, tās resursu 
izmantošanas efektivitāti un tās pievienoto 
vērtību. Turklāt neatkarīgam ex post 
novērtējumam būtu jāpievēršas arī 
programmas ilgtermiņa ietekmei.

(44) Būtu jāveic neatkarīgs vidusposma 
novērtējums, lai novērtētu programmas 
mērķu sasniegšanu, tās resursu 
izmantošanas efektivitāti un tās pievienoto 
vērtību. Turklāt neatkarīgam ex post 
novērtējumam būtu jāpievēršas arī 
programmas ilgtermiņa ietekmei un 
saskaņotībai ar Savienības mērķiem 
klimata jomā un ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem. .
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Or. en

Grozījums Nr. 35
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palīdzēt risināt strukturāla rakstura 
valstu reformu problēmas, lai uzlabotu 
valsts ekonomikas darbības rezultātus un 
veicinātu noturīgas ekonomiskās un 
sociālās struktūras veidošanos dalībvalstīs, 
tādējādi sekmējot kohēziju, konkurētspēju, 
ražīgumu, izaugsmi un nodarbinātību, un

a) palīdzēt risināt strukturāla rakstura 
valstu reformu problēmas, lai uzlabotu 
valsts ekonomikas darbības rezultātus un 
veicinātu noturīgas ekonomiskās un 
sociālās struktūras veidošanos dalībvalstīs, 
tādējādi sekmējot kohēziju, konkurētspēju, 
ražīgumu, ilgtspējīgu izaugsmi, sociālo 
iekļaušanu, algotu nodarbinātību, kurā 
tiek ievērotas visas spēkā esošās 
Savienības darba tiesību normas, kā arī 
pāreju uz nulles līmeņa SEG emisijām 
vēlākais līdz 2050. gadam un aprites 
ekonomiku; un

Or. en

Grozījums Nr. 36
Bas Eickhout

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palīdzēt risināt strukturāla rakstura 
valstu reformu problēmas, lai uzlabotu 
valsts ekonomikas darbības rezultātus un 
veicinātu noturīgas ekonomiskās un 
sociālās struktūras veidošanos dalībvalstīs, 
tādējādi sekmējot kohēziju, konkurētspēju, 
ražīgumu, izaugsmi un nodarbinātību, un

a) palīdzēt risināt strukturāla rakstura 
valstu reformu problēmas, lai uzlabotu 
valsts ekonomikas darbības rezultātus un 
veicinātu taisnīgu pāreju uz netoksisku, 
resursu ziņā efektīvu un klimatneitrālu 
aprites ekonomiku, jo īpaši veidojot 
noturīgas ekonomiskās un sociālās 
struktūras dalībvalstīs, tostarp stiprinot 
noturību un mazinot neaizsargātību pret 
klimata pārmaiņām, tādējādi sekmējot 
kohēziju, konkurētspēju, ražīgumu, 
ilgtspējīgu izaugsmi, sociālo iekļaušanu 
un nodarbinātību, kurā tiek ievērotas visas 
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spēkā esošās Savienības darba tiesību 
normas; un

Or. en

Grozījums Nr. 37
Miriam Dalli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palīdzēt risināt strukturāla rakstura 
valstu reformu problēmas, lai uzlabotu 
valsts ekonomikas darbības rezultātus un 
veicinātu noturīgas ekonomiskās un 
sociālās struktūras veidošanos dalībvalstīs, 
tādējādi sekmējot kohēziju, konkurētspēju, 
ražīgumu, izaugsmi un nodarbinātību, un

a) palīdzēt risināt strukturāla rakstura 
valstu reformu problēmas, lai uzlabotu 
valsts ekonomikas darbības rezultātus un 
veicinātu noturīgas ekonomiskās un 
sociālās struktūras veidošanos dalībvalstīs, 
tādējādi sekmējot kohēziju, konkurētspēju, 
ilgtspēju, ražīgumu, izaugsmi, sociālo 
iekļaušanu,  nodarbinātību un pāreju uz 
klimatneitralitāti, un

Or. en

Grozījums Nr. 38
César Luena

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palīdzēt risināt strukturāla rakstura 
valstu reformu problēmas, lai uzlabotu 
valsts ekonomikas darbības rezultātus un 
veicinātu noturīgas ekonomiskās un 
sociālās struktūras veidošanos dalībvalstīs, 
tādējādi sekmējot kohēziju, konkurētspēju, 
ražīgumu, izaugsmi un nodarbinātību, un

a) palīdzēt risināt strukturāla rakstura 
valstu reformu problēmas, lai uzlabotu 
valsts ekonomikas darbības rezultātus un 
veicinātu noturīgas ekonomiskās un 
sociālās struktūras veidošanos dalībvalstīs, 
tādējādi sekmējot kohēziju, konkurētspēju, 
ražīgumu, ilgtspējīgu izaugsmi, sociālo 
iekļaušanu un nodarbinātību, un

Or. es
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Grozījums Nr. 39
César Luena

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palīdzēt stiprināt dalībvalstu 
administratīvo spēju saistībā ar problēmām, 
ar kurām saskaras iestādes, pārvaldība, 
valsts pārvalde, ekonomika un sociālā 
joma.

b) palīdzēt stiprināt dalībvalstu 
administratīvo un institucionālo spēju 
saistībā ar problēmām, ar kurām saskaras 
iestādes, pārvaldība, valsts pārvalde, 
ekonomika un sociālā joma.

Or. es

Grozījums Nr. 40
Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzņēmējdarbības vide, ietverot 
mazos un vidējos uzņēmumus, 
reindustrializācija, privātā sektora attīstība, 
preču un pakalpojumu tirgus, investīcijas, 
publiskā sektora līdzdalība uzņēmumos, 
privatizācijas process, tirdzniecība un 
ārvalstu tiešās investīcijas, konkurence un 
publiskais iepirkums, ilgtspējīga nozaru 
attīstība un atbalsts pētniecībai, inovācijai 
un digitalizācijai;

c) uzņēmējdarbības vide, ietverot 
mazos un vidējos uzņēmumus, 
reindustrializācija, privātā sektora attīstība, 
preču un pakalpojumu tirgus, investīcijas, 
pāreja uz klimatneitralitāti, publiskā 
sektora līdzdalība uzņēmumos, 
privatizācijas process, tirdzniecība un 
ārvalstu tiešās investīcijas, konkurence un 
publiskais iepirkums, ilgtspējīga nozaru 
attīstība un atbalsts pētniecībai, inovācijai 
un digitalizācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Miriam Dalli

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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c) uzņēmējdarbības vide, ietverot 
mazos un vidējos uzņēmumus, 
reindustrializācija, privātā sektora attīstība, 
preču un pakalpojumu tirgus, investīcijas, 
publiskā sektora līdzdalība uzņēmumos, 
privatizācijas process, tirdzniecība un 
ārvalstu tiešās investīcijas, konkurence un 
publiskais iepirkums, ilgtspējīga nozaru 
attīstība un atbalsts pētniecībai, inovācijai 
un digitalizācijai;

c) uzņēmējdarbības vide, ietverot 
mazos un vidējos uzņēmumus, 
reindustrializācija, privātā sektora attīstība, 
preču un pakalpojumu tirgus, investīcijas, 
publiskā sektora līdzdalība uzņēmumos, 
privatizācijas process, tirdzniecība un 
ārvalstu tiešās investīcijas, konkurence un 
publiskais iepirkums, pāreja uz nulles 
līmeņa emisiju ekonomiku, ilgtspējīga 
nozaru attīstība un atbalsts pētniecībai, 
inovācijai un digitalizācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 42
César Luena

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzņēmējdarbības vide, ietverot 
mazos un vidējos uzņēmumus, 
reindustrializācija, privātā sektora attīstība, 
preču un pakalpojumu tirgus, investīcijas, 
publiskā sektora līdzdalība uzņēmumos, 
privatizācijas process, tirdzniecība un 
ārvalstu tiešās investīcijas, konkurence un 
publiskais iepirkums, ilgtspējīga nozaru 
attīstība un atbalsts pētniecībai, inovācijai 
un digitalizācijai;

c) uzņēmējdarbības vide, ietverot 
mazos un vidējos uzņēmumus, 
reindustrializācija, privātā sektora attīstība, 
preču un pakalpojumu tirgus, investīcijas, 
publiskā sektora līdzdalība uzņēmumos, 
privatizācijas vai (re)nacionalizācijas 
process, tirdzniecība un ārvalstu tiešās 
investīcijas, konkurence un publiskais 
iepirkums, ilgtspējīga nozaru attīstība un 
atbalsts pētniecībai, inovācijai un 
digitalizācijai;

Or. es

Grozījums Nr. 43
César Luena

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izglītība un apmācība, darba tirgus d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
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politika, tostarp sociālais dialogs darbvietu 
radīšanai, digitālās prasmes, cīņa pret 
nabadzību, sociālās iekļautības 
veicināšana, sociālā nodrošinājuma un 
sociālās labklājības sistēmas, sabiedrības 
veselības aizsardzības un veselības aprūpes 
sistēmas, kā arī kohēzijas, patvēruma, 
migrācijas un robežu politika;

politika, tostarp sociālais dialogs darbvietu 
radīšanai, digitālās prasmes, cīņa pret 
nabadzību, sociālās iekļautības garantija, 
sociālā nodrošinājuma un sociālās 
labklājības sistēmas, labāka sabiedrības 
veselības aizsardzības un veselības aprūpes 
sistēmu pārvaldība, kā arī kohēzijas, 
patvēruma, migrācijas un robežu politika;

Or. es

Grozījums Nr. 44
César Luena

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) politika, kas nosaka klimata 
pasākumu īstenošanu, mobilitāti, sekmē 
energoefektivitāti, resursu efektīvu 
izmantošanu un atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, gādā par 
energoapgādes dažādošanu un 
energoapgādes drošību, kā arī 
lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
lauku apvidu ilgtspējīgas attīstības politika; 
un

e) politika, kas nosaka klimata 
pasākumu īstenošanu, ilgtspējīgu un 
nepiesārņojošu mobilitāti, sekmē 
energoefektivitāti, resursu efektīvu 
izmantošanu un atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, gādā par 
energoapgādes dažādošanu, risina 
enerģētiskās nabadzības problēmu, 
garantē energoapgādes drošību, kā arī 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, 
pārtikas nodrošinājuma un lauku apvidu 
ilgtspējīgas attīstības politika; un

Or. es

Grozījums Nr. 45
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) politika, kas nosaka klimata 
pasākumu īstenošanu, mobilitāti, sekmē 
energoefektivitāti, resursu efektīvu 

e) politika, kas nosaka klimata 
pasākumu īstenošanu, nulles līmeņa 
emisiju mobilitāti, sekmē 
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izmantošanu un atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, gādā par 
energoapgādes dažādošanu un 
energoapgādes drošību, kā arī 
lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
lauku apvidu ilgtspējīgas attīstības politika; 
un

energoefektivitāti, resursu efektīvu 
izmantošanu un atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, lauksaimniecības un 
zivsaimniecības nozaru pārveidi saskaņā 
ar Eiropas zaļā kursa mērķiem un lauku 
apvidu ilgtspējīgas attīstības politika; un

Or. en

Grozījums Nr. 46
Silvia Sardone

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) politika, kas nosaka klimata 
pasākumu īstenošanu, mobilitāti, sekmē 
energoefektivitāti, resursu efektīvu 
izmantošanu un atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, gādā par 
energoapgādes dažādošanu un 
energoapgādes drošību, kā arī 
lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
lauku apvidu ilgtspējīgas attīstības 
politika; un

e) politikas risinājumi, kas stiprina 
vietējo sabiedrisko transportu, sekmē 
energoefektivitāti un resursu efektīvu 
izmantošanu un gādā par energoapgādes 
dažādošanu un energoapgādes drošību, kā 
arī lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
lauku apvidu ilgtspējīgas attīstības 
politikas virzieni, un

Or. it

Grozījums Nr. 47
Miriam Dalli

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) politika, kas nosaka klimata 
pasākumu īstenošanu, mobilitāti, sekmē 
energoefektivitāti, resursu efektīvu 
izmantošanu un atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, gādā par 
energoapgādes dažādošanu un 

e) politika, kas nosaka klimata 
pasākumu īstenošanu, mobilitāti, sekmē 
energoefektivitāti, resursu efektīvu 
izmantošanu un atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, gādā par enerģētikas 
pārkārtošanu un energoapgādes drošību, 
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energoapgādes drošību, kā arī 
lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
lauku apvidu ilgtspējīgas attīstības politika; 
un

kā arī lauksaimniecības, zivsaimniecības 
un lauku apvidu ilgtspējīgas attīstības 
politika; un

Or. en

Grozījums Nr. 48
Maria Spyraki

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – f apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ārkārtas politika un pasākumi, lai 
risinātu akūtas sabiedrības veselības 
krīzes, kas pēkšņi un dramatiski ietekmē 
dalībvalstis un var būtiski ietekmēt to 
sabiedrību un ekonomiku

Or. en

Grozījums Nr. 49
Bas Eickhout

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projektiem un programmām, kas neatbilst 
mērķim ierobežot globālo sasilšanu zem 
1,5°C vai mērķim apturēt un pavērst 
pretējā virzienā bioloģiskās daudzveidības 
zudumu, nevajadzētu būt tiesīgiem saņemt 
atbalstu saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Bas Eickhout
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar mērķiem, kas noteikti 4. panta 
a) punktā un 5. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, finansējumu no 
programmas ir tiesīgas saņemt reformas, 
kas tiecas risināt problēmas, kuras 
konstatētas Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgada gaitā.

Saskaņā ar mērķiem, kas noteikti 4. panta 
a) punktā un 5. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, finansējumu no 
programmas ir tiesīgas saņemt reformas, 
kas tiecas risināt problēmas, kuras 
konstatētas Eiropas zaļā kursa un Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgada īstenošanas gaitā.

Or. en

Grozījums Nr. 51
César Luena

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu no reformu īstenošanas 
instrumenta, iesniedz Komisijai reformu 
saistību priekšlikumu. Šajā priekšlikumā 
nosaka sīki izstrādātus pasākumus, kas ļaus 
īstenot strukturālas reformas, lai risinātu 
Eiropas pusgada procesā konstatētās 
problēmas, un tajā ir iekļauti starpposma 
un galīgie mērķrādītāji un laika grafiks 
reformu īstenošanai ne ilgāk kā triju gadu 
laikā.

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu no reformu īstenošanas 
instrumenta, iesniedz Komisijai reformu 
saistību priekšlikumu. Šajā priekšlikumā 
nosaka sīki izstrādātus pasākumus, kas ļaus 
īstenot strukturālas reformas, lai risinātu 
Eiropas pusgada procesā konstatētās 
problēmas, un tajā ir iekļauti starpposma 
un galīgie mērķrādītāji un laika grafiks 
reformu īstenošanai ne ilgāk kā triju gadu 
laikā, izņemot nepārvaramas varas 
gadījumus, kas var likt mainīt noteiktā 
grafika īstenošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 52
Bas Eickhout

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

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu no reformu īstenošanas 
instrumenta, iesniedz Komisijai reformu 
saistību priekšlikumu. Šajā priekšlikumā 
nosaka sīki izstrādātus pasākumus, kas ļaus 
īstenot strukturālas reformas, lai risinātu 
Eiropas pusgada procesā konstatētās 
problēmas, un tajā ir iekļauti starpposma 
un galīgie mērķrādītāji un laika grafiks 
reformu īstenošanai ne ilgāk kā triju gadu 
laikā.

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu no reformu īstenošanas 
instrumenta, iesniedz Komisijai reformu 
saistību priekšlikumu. Šajā priekšlikumā 
nosaka sīki izstrādātus pasākumus, kas ļaus 
īstenot strukturālas reformas, lai risinātu 
Eiropas zaļā kursa un Eiropas pusgada 
īstenošanā konstatētās problēmas, un tajā 
ir iekļauti starpposma un galīgie 
mērķrādītāji un laika grafiks reformu 
īstenošanai ne ilgāk kā triju gadu laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saistībā ar Eiropas pusgadā 
konstatētajām problēmām ierosinātās 
strukturālās reformas veids un nozīme;

a) saistībā ar Eiropas zaļā kursa un 
Eiropas pusgada īstenošanā konstatētajām 
problēmām ierosinātās strukturālās 
reformas veids un nozīme;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) spēs efektīvi risināt problēmas, kas 
konstatētas Eiropas pusgada kontekstā, 
proti:

i) spēs efektīvi risināt problēmas, kas 
konstatētas Eiropas zaļā kursa un Eiropas 
pusgada īstenošanas kontekstā, proti:

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- attiecīgā gadījumā ieteikumos, kas 
sniegti saskaņā ar Regulas.../... [Klimata 
tiesību akts] 6. panta 2. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts – a apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) spēs stiprināt attiecīgās dalībvalsts 
ekonomikas sniegumu un noturību;

iii) spēs stiprināt attiecīgās dalībvalsts 
ekonomikas sniegumu un noturību, tostarp 
stiprinot tās noturību un mazinot 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 57
César Luena

Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai attiecīgo dalībvalstu ierosinātā iekšējā 
kārtība spēs nodrošināt reformu saistību, 
tostarp starpposma un galīgo mērķrādītāju 
un saistīto rādītāju, efektīvu īstenošanu ne 
ilgāk kā triju gadu laikā.

vai attiecīgo dalībvalstu ierosinātā iekšējā 
kārtība spēs nodrošināt reformu saistību, 
tostarp starpposma un galīgo mērķrādītāju 
un saistīto rādītāju, efektīvu īstenošanu ne 
ilgāk kā triju gadu laikā, izņemot 
nepārvaramas varas gadījumus.
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Or. es

Grozījums Nr. 58
César Luena

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumā nosaka reformu saistību 
īstenošanas termiņu, kas nedrīkst pārsniegt 
trīs gadus kopš lēmuma pieņemšanas. Tajā 
arī nosaka: sīki izstrādātu kārtību un laika 
grafiku, saskaņā ar kuriem attiecīgajai 
dalībvalstij jāīsteno reformu saistības un 
jāziņo par tām Eiropas pusgada procesā; 
attiecīgos rādītājus, kas attiecas uz 
starpposma un galīgo mērķrādītāju 
izpildīšanu; kārtību, kā Komisija nodrošina 
piekļuvi lēmuma pamatā esošajiem 
attiecīgajiem datiem.

Lēmumā nosaka reformu saistību 
īstenošanas termiņu, kas nedrīkst pārsniegt 
trīs gadus kopš lēmuma pieņemšanas. Ja 
attiecīgo dalībvalsti skar nepārvaramas 
varas gadījumi, šis termiņš var tikt 
mainīts, ņemot vērā laiku, kas dalībvalstij 
būs nepieciešami, lai atgūtos. Lēmumā arī 
nosaka: sīki izstrādātu kārtību un laika 
grafiku, saskaņā ar kuriem attiecīgajai 
dalībvalstij jāīsteno reformu saistības un 
jāziņo par tām Eiropas pusgada procesā; 
attiecīgos rādītājus, kas attiecas uz 
starpposma un galīgo mērķrādītāju 
izpildīšanu; kārtību, kā Komisija nodrošina 
piekļuvi lēmuma pamatā esošajiem 
attiecīgajiem datiem.

Or. es

Grozījums Nr. 59
Miriam Dalli

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) institucionālo, administratīvo vai 
nozaru spēju veidošana un saistītās atbalsta 
darbības visos pārvaldības līmeņos, 
attiecīgā gadījumā arī dodot ieguldījumu 
pilsoniskās sabiedrības spēju stiprināšanā, 
jo īpaši:

c) institucionālo, administratīvo vai 
nozaru spēju veidošana, sociālais dialogs 
un saistītās atbalsta darbības visos 
pārvaldības līmeņos, attiecīgā gadījumā arī 
dodot ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības 
spēju stiprināšanā, jo īpaši:

Or. en
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Grozījums Nr. 60
César Luena

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vietējā operatīvā atbalsta 
organizēšana tādās jomās kā patvērums, 
migrācija un robežkontrole;

e) vietējā operatīvā atbalsta 
organizēšana tādās jomās kā patvērums, 
migrācija un robežkontrole un reaģēšana 
uz ārkārtas situācijām veselības aprūpes 
jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 61
Miriam Dalli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to reformu īstenošanu, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, lai jo 
īpaši panāktu ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi un darbvietu radīšanu;

a) to reformu īstenošanu, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, lai jo 
īpaši panāktu ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi, darbvietu radīšanu un pāreju uz 
nulles līmeņa neto emisiju ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 62
César Luena

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu resursu savlaicīgu 
pieejamību, ierobežotu daļu no darba 
programmas rezervē īpašiem pasākumiem, 

Lai nodrošinātu resursu savlaicīgu 
pieejamību, ierobežotu daļu no darba 
programmas rezervē īpašiem pasākumiem, 
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ja neparedzētu un pienācīgi pamatotu 
steidzamu iemeslu gadījumā ir 
nepieciešama tūlītēja reakcija, tostarp tad, 
ja ekonomika saskaras ar nopietniem 
traucējumiem vai ja dalībvalsts 
ekonomisko vai sociālo situāciju nopietni 
skar tādi būtiski apstākļi, kurus tā nevar 
ietekmēt.

ja neparedzētu un pienācīgi pamatotu 
steidzamu iemeslu gadījumā ir 
nepieciešama tūlītēja reakcija, tostarp tad, 
ja ekonomika saskaras ar nopietniem 
traucējumiem vai tiek paralizēta tādās 
ārkārtas situācijās kā pandēmijas, 
kodolkatastrofas vai bioķīmiski 
uzbrukumi vai ja dalībvalsts ekonomisko 
vai sociālo situāciju nopietni skar tādi 
būtiski apstākļi, kurus tā nevar ietekmēt.

Or. es

Grozījums Nr. 63
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No konverģences mehānisma var tikt 
finansētas strukturālās reformas, kas palīdz 
atbalsttiesīgajām dalībvalstīm sagatavoties 
dalībai eurozonā. Šo reformu mērķis ir 
risināt Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgada gaitā konstatētās 
problēmas.

No konverģences mehānisma var tikt 
finansētas strukturālās reformas, kas palīdz 
atbalsttiesīgajām dalībvalstīm sagatavoties 
dalībai eurozonā. Šo reformu mērķis ir 
risināt Eiropas zaļā kursa un Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgada īstenošanā konstatētās problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Bas Eickhout

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj vispārēju programmas novērtējumu 
un informāciju par tās ilgtermiņa ietekmi.

4. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj vispārēju programmas novērtējumu 
un informāciju par tās ilgtermiņa ietekmi 
un ieguldījumu Eiropas zaļā kursa 
mērķu, jo īpaši Savienības mēroga 
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klimatneitralitātes mērķa, sasniegšanā.

Or. en


