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Grozījums Nr. 675
Kateřina Konečná

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) piešķīrumi, kas izriet no a) punkta 
piemērošanas, tiek koriģēti, lai 
nodrošinātu, ka neviena dalībvalsts 
nesaņem summu, kas pārsniedz 20 % no 
pamatsummas. Summas, kas pārsniedz 
20 % no pamatsummas par dalībvalsti, 
tiek pārdalītas proporcionāli visu citu 
dalībvalstu piešķīrumiem. Dalībvalstu 
daļas attiecīgi tiek pārrēķinātas;

Or. en

Grozījums Nr. 676
Sándor Rónai

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1.1. Izklāsta plānoto procesu, kā notiks 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku 
atbilstīgi nacionālo enerģētikas un klimata 
plānu un citu esošo pārkārtošanās plānu 
mērķiem, un sniedz hronoloģisku pārskatu 
par visu darbību ar augstu SEG emisijas 
līmeni — piemēram, darbību, kuras 
saistītas ar elektroenerģijas ražošanu, kas 
balstās uz fosilo kurināmo, — izbeigšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 677
Pär Holmgren
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Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1.1. Izklāsta plānoto procesu, kā notiks 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu, vides ziņā 
ilgtspējīgu, pilnībā uz atjaunojamiem 
energoresursiem balstītu, no resursu 
izmantošanas viedokļa efektīvu un 
energoefektīvu aprites ekonomiku vēlākais 
līdz 2040. gadam atbilstīgi Savienības un 
dalībvalstu saistībām un nacionālo 
enerģētikas un klimata plānu un citu esošo 
pārkārtošanās plānu mērķiem temperatūras 
pieaugumu pasaulē ierobežot līdz 1,5°C 
zem pirmsrūpnieciskā laikmeta līmeņa, 
nosakot juridiski saistošu grafiku tādu 
darbību izbeigšanai, kuras nav 
savienojamas ar Savienības un dalībvalstu 
saistībām, ko tās uzņēmušās saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu, piemēram, visu tādu 
darbību izbeigšanai, kuras ir saistītas ar 
ogļu un lignīta ieguvi vai elektroenerģijas 
ražošanu, izmantojot fosilo kurināmo.

Or. en

Grozījums Nr. 678
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1.2. Norāda, kurās teritorijās gaidāma 
vissmagākā ietekme un kuras iedzīvotāju 
kategorijas tiks skartas visvairāk, un šo 
izvēli pamato ar atbilstošo novērtējumu par 
ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību, 
pamatojoties uz 1.1. punktā sniegto 
izklāstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 679
Danilo Oscar Lancini

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – Atsauce: 7. panta 2. punkta 
d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Attīstības vajadzības, lai varētu 
risināt pārkārtošanās grūtības,

- Attīstības vajadzības, lai varētu tikt 
galā ar pārkārtošanās radītajiem 
zaudējumiem,

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 680
Danilo Oscar Lancini

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – Atsauce: 7. panta 2. punkta 
g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

- Plānoto darbību veidi un to 
paredzamais devums pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku radīto 
zaudējumu mazināšanā

Or. it

Grozījums Nr. 681
Danilo Oscar Lancini

Regulas priekšlikums 
II PIELIKUMS – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – Atsauce: 7. panta 2. punkta 
h) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts 
ienesīgām investīcijām uzņēmumos, kas 
nav MVU:

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts 
ienesīgām investīcijām uzņēmumos, kas 
nav mikrouzņēmumi vai MVU:

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

- šādu darbību indikatīvs saraksts ar 
pamatojumu tam, ka šāds atbalsts ir 
vajadzīgs, pamatošanas nolūkā sniedzot 
plaisas analīzi, kas parāda, ka, ja šo 
investīciju nebūs, paredzamais darbvietu 
saldo būs negatīvs,

Or. it

Grozījums Nr. 682
Danilo Oscar Lancini

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – Atsauce: 7. panta 2. punkta 
i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts 
investīcijām, kas vajadzīgas, lai panāktu, 
ka samazinās siltumnīcefekta gāzu emisija, 
ko rada darbības, kuras norādītas 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā:

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts 
investīcijām, kas vajadzīgas, lai panāktu, 
ka samazinās siltumnīcefekta gāzu emisija, 
ko rada darbības, kuras norādītas 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā:

- izsmeļošs saraksts ar darbībām, kas 
tiks atbalstītas, un pamatojums tam, ka tās 
veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku un palīdz tik ievērojami 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, 
ka tā pat ir zemāka par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, ko izmanto bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, un ar nosacījumu, 
ka šīs darbības ir vajadzīgas, lai varētu 
aizsargāt ievērojamu skaitu darbvietu,

- indikatīvs saraksts ar darbībām, kas 
tiks atbalstītas, un pamatojums tam, ka tās 
palīdz ievērot attiecīgās līmeņatzīmes, ko 
izmanto bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un 
nodrošināt, ka darbvietu saldo nav 
negatīvs,

Or. it
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Grozījums Nr. 683
Sándor Rónai

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 2. punkts –2.4. apakšpunkts – Atsauce: 7. panta 2. punkta 
i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts 
investīcijām, kas vajadzīgas, lai panāktu, 
ka samazinās siltumnīcefekta gāzu emisija, 
ko rada darbības, kuras norādītas 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā: 

Svītrots

- izsmeļošs saraksts ar darbībām, kas 
tiks atbalstītas, un pamatojums tam, ka tās 
veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku un palīdz tik ievērojami 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, ka 
tā pat ir zemāka par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, ko izmanto bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, un ar nosacījumu, 
ka šīs darbības ir vajadzīgas, lai varētu 
aizsargāt ievērojamu skaitu darbvietu,

Or. en

Grozījums Nr. 684
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 2. punkts –2.4. apakšpunkts – Atsauce: 7. panta 2. punkta 
i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts 
investīcijām, kas vajadzīgas, lai panāktu, 
ka samazinās siltumnīcefekta gāzu emisija, 
ko rada darbības, kuras norādītas 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā: 

Svītrots

- izsmeļošs saraksts ar darbībām, kas 
tiks atbalstītas, un pamatojums tam, ka tās 
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veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku un palīdz tik ievērojami 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, ka 
tā pat ir zemāka par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, ko izmanto bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, un ar nosacījumu, 
ka šīs darbības ir vajadzīgas, lai varētu 
aizsargāt ievērojamu skaitu darbvietu,

Or. en

Grozījums Nr. 685
Sándor Rónai

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 2. punkts –2.4. apakšpunkts – Atsauce: 7. panta 2. punkta 
j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 686
Sándor Rónai

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

- Kārtība, kādā partnerus iesaista 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna 
sagatavošanā, īstenošanā, pārraudzībā un 
izvērtēšanā, tostarp norādot, kuras 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas tiks 
iesaistītas, kā notiek apspriešanās ar 
kopienas pārstāvjiem un kā viņi tiek 
iesaistīti plānošanas procesā pirms un pēc 
plānošanas dokumentu izstrādes,

- sabiedriskās apspriešanas 
iznākums.

- sabiedriskās apspriešanas iznākums 
un kā tas tika ņemts vērā plāna galīgajā 
versijā.

Or. en

Grozījums Nr. 687
Kateřina Konečná

Regulas priekšlikums
II PIELIKUMS – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kārtība, kādā kopienas pārstāvjus, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
arodbiedrības un jebkādas citas attiecīgās 
ieinteresētās personas iesaista taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna 
sagatavošanā, īstenošanā, pārraudzībā un 
izvērtēšanā,

Or. en

Grozījums Nr. 688
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – Tiešie rezultāti – RKI 01.a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



PE650.633v02-00 10/15 AM\1206590LV.docx

LV

RKI 01.a – Slēgtie un jaunizveidotie 
uzņēmumi

Or. en

Grozījums Nr. 689
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – Tiešie rezultāti – RKI 01.b (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

RKI 01.b – IKP uz vienu iedzīvotāju 
attiecīgajā teritorijā

Or. en

Grozījums Nr. 690
Sándor Rónai

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – Tiešie rezultāti – RKI 120

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

RKI 120 – Uzņēmumi, kas tiek atbalstīti, 
lai palīdzētu samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju, ko rada darbības, kuras 
norādītas Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikumā

Svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 691
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – Rezultāti – RKR 01.a (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

RKR 01.a – Starpība starp zaudētajām un 
radītajām darbvietām

Or. en

Grozījums Nr. 692
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – Rezultāti – RKR 01.b (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

RKR 01.b – IKP pieaugums uz vienu 
iedzīvotāju attiecīgajā teritorijā

Or. en

Grozījums Nr. 693
Sándor Rónai

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – Rezultāti – RKR 29

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

RKR 29 – Aplēstās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, ko atbalstītajos uzņēmumos rada 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā 
norādītās darbības

Svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 694
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – 1. apakšvirsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

REĢIONĀLĀS POLITIKAS KOPĒJIE 
IZLAIDES RĀDĪTĀJI (“RKI”) UN 
REĢIONĀLĀS POLITIKAS KOPĒJIE 
REZULTĀTU RĀDĪTĀJI (“RKR”) 
TAISNĪGAS PĀRKĀRTOŠANĀS 
FONDAM2 

REĢIONĀLĀS POLITIKAS KOPĒJIE 
IZLAIDES RĀDĪTĀJI (“RKI”) 
TAISNĪGAS PĀRKĀRTOŠANĀS 
FONDAM

2  Lai izklāstu padarītu skaidrāku, rādītāji 
tiek sagrupēti, lai tos būtu vieglāk 
saskaņot ar rādītājiem, kas iekļauti citās 
kohēzijas politikas fondu regulās.

Svītrots

Or. es

Pamatojums

Rezultātu rādītāji ir atkarīgi ne tikai no intervences, bet arī no citiem faktoriem. Tādēļ visi 
rezultātu rādītāji no III pielikuma būtu jāizņem.

Grozījums Nr. 695
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – Rezultāti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

RKR 01 – Atbalstītajās vienībās izveidotās 
darbvietas

Svītrots

RKR 02 – Publisko atbalstu (tai skaitā: 
dotācijas, finanšu instrumentus) 
papildinošās privātās investīcijas
RKR 03 – MVU, kuri ievieš produktu vai 
procesu inovāciju
RKR 04 – MVU, kuri ievieš tirgvedības 
vai organizatorisku inovāciju
RKR 05 – MVU, kuri inovē savā 
uzņēmumā
RKR 06 – Patenta pieteikumi, kas 
iesniegti Eiropas Patentu iestādei
RKR 29 – Aplēstās siltumnīcefekta gāzu 
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emisijas, ko atbalstītajos uzņēmumos rada 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā 
norādītās darbības
RKR 11 – Jaunu publisko digitālo 
pakalpojumu un lietotņu lietotāji
RKR 12 – Uzņēmumu izstrādāto jauno 
digitālo produktu, pakalpojumu un 
lietotņu lietotāji
RKR 17 – Uzņēmumi, kas tirgū izdzīvojuši 
trīs gadus
RKR 18 – MVU, kuri izmanto inkubatora 
pakalpojumus gadu pēc inkubatora 
izveides
RKR 97 – Mazajos un vidējos uzņēmumos 
atbalstītās māceklības
RKR 98 – MVU darbinieki, kas iegūst 
tālāko profesionālo izglītību un apmācību 
(pēc prasmju veida: tehniskas, vadības, 
uzņēmējdarbības, zaļās un citas prasmes)
RKR 31 –  Kopējā saražotā atjaunojamā 
enerģija (tai skaitā: elektroenerģija, 
siltumenerģija)
RKR 32 – Atjaunojamā enerģija: tīklam 
pieslēgtā jauda (kas nodota ekspluatācijā)
RKR 46 – Iedzīvotāji, kuriem pieejamas 
atkritumu reciklēšanas iekārtas un 
nelielas atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas 
RKR 47 – Reciklētie atkritumi
RKR 48 – Reciklētie atkritumi, ko izmanto 
par izejvielām 
RKR 49 – Reģenerētie atkritumi
RKR 50 – Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no 
gaisa kvalitātes pasākumiem
RKR 52 – Sanētā zeme, ko izmanto 
apzaļumotām teritorijām, sociālajiem 
mājokļiem un ekonomiskām vai kopienas 
darbībām 
RKR 200 – dalībnieki, kuri sākuši darba 
meklējumus pēc dalības;
RKR 201 – dalībnieki, kuri iesaistījušies 
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izglītībā vai apmācībā pēc dalības;
RKR 202 – dalībnieki, kuri ieguvuši 
kvalifikāciju pēc dalības;
RKR 203 – nodarbinātie dalībnieki, 
tostarp pašnodarbinātie, pēc dalības.
2 Visi persondati jānorāda pēc dzimuma 
(vīrietis/sieviete – nebināras personas).  
Ja kādi rezultāti nav iespējami, par šo 
rezultātu rādītājiem dati nav jāvāc un 
jāpaziņo.  Ja datus ievāc no reģistriem, 
dalībvalstīm nav jāpielāgojas 
vispārpieņemtām definīcijām, un tās var 
izmantot valsts definīcijas.

Or. es

Pamatojums

Rezultātu rādītāji ir atkarīgi ne tikai no intervences, bet arī no citiem faktoriem. Tādēļ visi 
rezultātu rādītāji no III pielikuma būtu jāizņem.

Grozījums Nr. 696
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro

Regulas priekšlikums
III PIELIKUMS – Tiešie rezultāti – RKI 39

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

RKI 39 – Uzstādītās gaisa piesārņojuma 
monitoringa sistēmas dalībniekiem3 4:

RKI 39 – Uzstādītās gaisa piesārņojuma 
monitoringa sistēmas dalībniekiem3 4:

3 Jāpaziņo visi izlaides un rezultātu 
rādītāji, kas saistīti ar dalībniekiem.

3 Jāpaziņo visi izlaides rādītāji, kas saistīti 
ar dalībniekiem.

4 Visi persondati jānorāda pēc dzimuma 
(vīrietis/sieviete – nebināras personas). Ja 
kādi rezultāti nav iespējami, par šo 
rezultātu rādītājiem dati nav jāvāc un 
jāpaziņo. Ja datus ievāc no reģistriem, 
dalībvalstīm nav jāpielāgojas 
vispārpieņemtām definīcijām, un tās var 
izmantot valsts definīcijas.

4 Visi persondati jānorāda pēc dzimuma 
(vīrietis/sieviete – nebināras personas). Ja 
datus ievāc no reģistriem, dalībvalstīm nav 
jāpielāgojas vispārpieņemtām definīcijām, 
un tās var izmantot valsts definīcijas.

Or. es
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Pamatojums

Rezultātu rādītāji ir atkarīgi ne tikai no intervences, bet arī no citiem faktoriem. Tādēļ visi 
rezultātu rādītāji no III pielikuma būtu jāizņem.


