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Grozījums Nr. 1
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz 
izturīgu un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, 
ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam 
izvirzītos klimata un bioloģiskās 
daudzveidības mērķus un izpildītu Parīzes 
nolīgumā paredzētās saistības, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju;

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu "Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns" (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu 
pārkārtošanos virzībā uz izturīgu un 
ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka gan 
publiskā, gan arī privātā sektora 
ilgtspējīgam finansējumam būs ārkārtīgi 
būtiska nozīme, lai Savienība un 
dalībvalstis sasniegtu Eiropas zaļajā 
kursā noteiktos mērķus un jo īpaši 
paaugstinātos 2030. gadam izvirzītos 
klimata un enerģētikas mērķus, kā arī 
klimatneitralitātes mērķi un izpildītu 
Parīzes nolīgumā un ANO Konvencijā par 
bioloģisko daudzveidību paredzētās 
saistības un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus (IAM), pamatojoties uz labāko 
pieejamo zinātnisko informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 2
César Luena

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu "Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns" (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
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mērķus un izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, pamatojoties uz 
labāko pieejamo zinātnisko informāciju;

mērķus un izpildītu Parīzes nolīgumā, 
jaunajā ES bioloģiskās daudzveidības 
stratēģijā un nolīgumā laikposmam pēc 
2020. gada, kas bioloģiskās daudzveidības 
jomā tiks pieņemts nākamgad plānotajā 
COP15 Konvencijā par bioloģisko 
daudzveidību (CBD), paredzētās saistības, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju;

Or. es

Grozījums Nr. 3
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
mērķus un izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, pamatojoties uz 
labāko pieejamo zinātnisko informāciju;

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu "Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns" (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata, aprites ekonomikas un 
bioloģiskās daudzveidības mērķus un 
izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās 
saistības, pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju, atpakaļvērstu 
pieeju, aprites cikla izvērtējumu un dabas 
kapitāla uzskaites metodiku;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
mērķus un izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, pamatojoties uz 
labāko pieejamo zinātnisko informāciju;

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu "Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns" (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
mērķus, efektīvi veicinot dalībvalstu 
ekonomikas atveseļošanos, un izpildītu 
Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju;

Or. es

Grozījums Nr. 5
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam 
izvirzītos klimata un bioloģiskās 
daudzveidības mērķus un izpildītu Parīzes 
nolīgumā paredzētās saistības, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju;

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu "Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns" (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES izpildītu Parīzes 
nolīgumā paredzētās saistības un sasniegtu 
Eiropas zaļajā kursā noteiktos vides un 
klimata mērķus, tostarp biodaudzveidības 
mērķus, kā arī līdz 2050. gadam izveidotu 
īstenu aprites ekonomiku un panāktu 
klimatneitralitāti, pamatojoties uz labāko 
pieejamo zinātnisko informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 6
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Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
mērķus un izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, pamatojoties uz 
labāko pieejamo zinātnisko informāciju;

1. ņem vērā Komisijas paziņojumu 
"Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns" 
(COM(2020)0021), kura mērķis ir darīt 
iespējamu taisnīgu un labi pārvaldītu 
pārkārtošanos virzībā uz izturīgu, 
ilgtspējīgu un vietēju sabiedrību; uzsver, 
ka ir būtiski, lai ES sasniegtu pārskatītos 
2030. un 2050. gadam izvirzītos klimata un 
bioloģiskās daudzveidības mērķus, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Nils Torvalds, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
mērķus un izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, pamatojoties uz 
labāko pieejamo zinātnisko informāciju;

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu "Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns" (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
mērķus un izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, tostarp līdz 
2050. gadam panāktu klimatneitralitāti, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju;
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Or. en

Grozījums Nr. 8
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Maria Spyraki, Lídia Pereira, 
Esther de Lange

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
mērķus un izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, pamatojoties uz 
labāko pieejamo zinātnisko informāciju;

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu "Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns" (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu visus 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata un vides mērķus un izpildītu 
Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
mērķus un izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, pamatojoties uz 

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu "Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns" (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata, enerģētikas un bioloģiskās 
daudzveidības mērķus un izpildītu Parīzes 
nolīgumā paredzētās saistības, 
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labāko pieejamo zinātnisko informāciju; pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marco Dreosto

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam 
izvirzītos klimata un bioloģiskās 
daudzveidības mērķus un izpildītu Parīzes 
nolīgumā paredzētās saistības, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju;

1. norāda uz Komisijas paziņojumu 
"Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns" 
(COM(2020)0021), kura mērķis ir darīt 
iespējamu taisnīgu un labi pārvaldītu 
pārkārtošanos virzībā uz izturīgu un 
ilgtspējīgu sabiedrību; tomēr uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES īstenotu 
anticiklisku politiku saistībā ar izteikto 
deflācijas ciklu, ko izraisījusi Covid-19 
pandēmija, un tāpēc pārskatītu 
2030. gadam izvirzītos klimata mērķus un 
atliktu to sasniegšanu uz 2050. gadu;

Or. it

Grozījums Nr. 11
Michal Wiezik

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu "Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns" (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
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klimata un bioloģiskās daudzveidības 
mērķus un izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, pamatojoties uz 
labāko pieejamo zinātnisko informāciju;

klimata mērķus un nesen pieņemtos 
bioloģiskās daudzveidības mērķus un 
izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās 
saistības, pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Maria Spyraki

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
mērķus un izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, pamatojoties uz 
labāko pieejamo zinātnisko informāciju;

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu "Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns" (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam izvirzītos 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
mērķus un izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, pamatojoties uz 
labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem 
datiem;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Edina Tóth, András Gyürk

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu "Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns" (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
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un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam 
izvirzītos klimata un bioloģiskās 
daudzveidības mērķus un izpildītu Parīzes 
nolīgumā paredzētās saistības, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju;

un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 2030. un 
2050. gadam izvirzītos klimata un 
bioloģiskās daudzveidības mērķus un 
izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās 
saistības, pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES sasniegtu 
pārskatītos 2030. un 2050. gadam 
izvirzītos klimata un bioloģiskās 
daudzveidības mērķus un izpildītu Parīzes 
nolīgumā paredzētās saistības, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
zinātnisko informāciju;

1. pieņem zināšanai Komisijas 
paziņojumu "Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns" (COM(2020)0021), kura 
mērķis ir darīt iespējamu taisnīgu un labi 
pārvaldītu pārkārtošanos virzībā uz izturīgu 
un ilgtspējīgu sabiedrību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai ES līmenī 2030. un 
2050. gadam izvirzītos jaunākos 
iespējamos klimata mērķus izvērtētu un 
attiecīgi pielāgotu atbilstīgi pārdomātai 
vides politikai, pamatojoties uz labāko 
pieejamo zinātnisko informāciju;

Or. de

Grozījums Nr. 15
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka jūras un piekrastes 
ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības 
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pārvaldībai, saglabāšanai, pielāgošanai 
un atjaunošanai ir ļoti būtiska nozīme, lai 
novērstu klimata pārmaiņas un panāktu 
klimatneitralitāti, un ka šajā jomā 
nepieciešamas būtiskas investīcijas; 
uzsver, ka ilgtspējīgai zilajai ekonomikai, 
tostarp ilgtspējīgai zivsaimniecībai, jūras 
atjaunojamo energoresursu enerģijai, 
tīram jūras transportam un ilgtspējīgam 
tūrismam, ir būtiska nozīme 
pārkārtošanās procesā uz izturīgāku 
sabiedrību un teritorijām; tādēļ aicina ES 
pienācīgi ņemt vērā šo stratēģisko nozari 
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju nodrošināt, lai 
nevienā pārkārtošanās teritoriālajā plānā 
nebūtu paredzētas investīcijas, kas 
atbilstīgi ES ilgtspējas taksonomijai nav 
uzskatāmas par ilgtspējīgām un neatbilst 
principam, kas paredz neradīt būtisku 
kaitējumu, un noteikt konkrētus 
starpposma mērķus un termiņus 
klimatneitralitātes panākšanai, vēlākais, 
līdz 2050. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
atveseļošanas plānu, kurā Eiropas zaļās 
atveseļošanas priekšplānā izvirzīts 
Eiropas zaļais kurss; uzsver, ka ir svarīgi, 
lai dalībvalstu atveseļošanas un 
izturētspējas plāni paātrinātu dalībvalstu 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka nepieciešamas 
ievērojamas publiskā un privātā sektora 
investīcijas, lai panāktu Savienības 
pārliecinošu virzību uz klimatneitralitāti, 
kā arī ilgtspējīgu, sociāli taisnīgu un 
noturīgu atgūšanos pēc Covid-19 
pandēmijas;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina par Komisijas 
paziņojumu par Eiropas atveseļošanas 
plānu (COM(2020)0456), kurā atbalstīta 
vērienīga zaļā pārkārtošanās uz 
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klimatneitrālu ekonomiku, izmantojot 
Eiropas Atveseļošanas instrumenta 
finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Maria Spyraki, 
Lídia Pereira, Esther de Lange

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka ir ļoti būtiski, lai 
investīciju plāns paredzētu un veicinātu 
papildu investīcijas ar reālu pievienoto 
vērtību un neizspiestu tirgus finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina Eiropas Komisiju izstrādāt 
pirmo atveseļošanas plānu atbilstīgi 
Parīzes nolīgumam; tāpēc aicina Eiropas 
Komisiju novērst nepieciešamo klimatam 
labvēlīgu investīciju trūkumu un 
nodrošināt, ka publiskā sektora 
investīcijas, kas veiktas, izmantojot 
Atveseļošanas instrumenta finansējumu, 
atbilst principam "nekaitēt", ka klimata 
jomā būtiskas investīcijas atbilst ES 
Taksonomijas regulai un ka dalībvalstu 
atveseļošanas plāni ir pielāgoti 
integrētajiem nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem (NECP);



PE650.680v01-00 14/92 AM\1204530LV.docx

LV

Or. en

Grozījums Nr. 22
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atgādina par Komisijas 
paziņojumu par Eiropas atveseļošanas 
plānu (COM(2020)0456), kurā atbalstīta 
vērienīga zaļā pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku, izmantojot 
Eiropas Atveseļošanas instrumenta 
finansējumu; atgādina arī par Komisijas 
apņemšanos nodrošināt, ka investīcijas 
atveseļošanas pasākumos atbilst 
principam "nekaitēt";

Or. en

Grozījums Nr. 23
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina Komisiju pastiprināt visu 
ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā 
paredzēto finansēšanas instrumentu 
(piemēram, ES budžeta, EIB, EIF un 
InvestEU) izdevumu ilgtspējas jomā, kas 
saistīti ar sociālajiem un vides mērķiem, 
izsekošanu, pārbaudīšanu un salīdzinošo 
novērtēšanu, lai nodrošinātu visa 
piešķirtā finansējuma efektivitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Maria Spyraki, 
Radan Kanev, Lídia Pereira, Esther de Lange

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzskata, ka pārkārtošanos nav 
iespējams veikt, izmantojot tikai publiskā 
sektora finansējumu; aicina Komisiju, 
izstrādājot investīciju plānu, veicināt un 
sekmēt privātā sektora investīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Maria Spyraki, 
Radan Kanev, Lídia Pereira, Esther de Lange

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c norāda — pat ja finansējums būs 
vērienīgs, pieejamie līdzekļi nebūs 
neierobežoti; aicina Komisiju izveidot 
stingru ziņošanas un uzraudzības satvaru, 
lai nodrošinātu, ka finansējumam ir reāla 
ietekme;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. sagaida, ka zaļās pārkārtošanās 2. ņem vērā priekšlikumus par jauno 
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pamatā būs jauna, vēl nepieredzēta 
mēroga DFS, kurā iekļauti jauni līdzekļi, 
kā arī palielināti un jauni ES pašu 
resursi;

DFS saistībā ar ES atveseļošanas un 
izturētspējas uzlabošanas tiesību aktu 
kopumu; atzinīgi vērtē pausto atbalstu 
jaunu zaļu ES pašu resursu ieviešanai un 
aicina Komisiju nekavējoties iesniegt 
attiecīgos priekšlikumus; uzskata, ka zaļās 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu, sociāli un 
ekoloģiski izturētspējīgu, dzimumu ziņā 
līdzsvarotu un iekļaujošu ekonomiku 
pamatā jābūt vērienīgai DFS; pauž nožēlu 
par to, ka Komisija neizmantoja Padomes 
atbalstu, lai paaugstinātu mērķi attiecībā 
uz izdevumiem klimata jomā un ieviestu 
atsevišķu bioloģiskās daudzveidības 
izdevumu mērķi, kā to pieprasīja Eiropas 
Parlaments;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. sagaida, ka zaļās pārkārtošanās 
pamatā būs jauna, vēl nepieredzēta mēroga 
DFS, kurā iekļauti jauni līdzekļi, kā arī 
palielināti un jauni ES pašu resursi;

2. sagaida, ka zaļās pārkārtošanās 
pamatā būs jauna, vēl nepieredzēta mēroga 
DFS, kurā iekļauti jauni līdzekļi, kā arī 
palielināti un jauni ES pašu resursi ar 
mērķi 50 % finansējuma paredzēt klimata 
un vides jomai; aicina Komisiju jaunajā 
DFS noteikt vērienīgus mērķrādītājus 
attiecībā uz citiem ilgtspējas mērķiem, 
tostarp mērķiem bioloģiskās 
daudzveidības un nevienlīdzības 
apkarošanas jomā; aicina Komisiju 
jaunajā DFS palielināt finansējumu 
ārējām darbībām, lai palīdzētu 
partnervalstīm atveseļoties pēc Covid-19;

Or. en

Grozījums Nr. 28
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Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. sagaida, ka zaļās pārkārtošanās 
pamatā būs jauna, vēl nepieredzēta mēroga 
DFS, kurā iekļauti jauni līdzekļi, kā arī 
palielināti un jauni ES pašu resursi;

2. šajā jaunajā ekonomiskajā un 
sociālajā realitātē, ko ietekmē Covid-19 
krīzes sekas, sagaida, ka ekonomikas 
atveseļošanas un zaļās pārkārtošanās 
pamatā būs jauna un Savienības jaunajām 
vajadzībām atbilstīga DFS, kurā iekļauti 
papildu līdzekļi un palielināti ES pašu 
resursi;

Or. es

Grozījums Nr. 29
Marco Dreosto

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. sagaida, ka zaļās pārkārtošanās 
pamatā būs jauna, vēl nepieredzēta 
mēroga DFS, kurā iekļauti jauni līdzekļi, 
kā arī palielināti un jauni ES pašu 
resursi;

2. aicina pilnībā pārorientēt 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.–
2027. gadam prioritātes, ņemot vērā 
pandēmijas sociālekonomisko ietekmi 
vidējā termiņā un ilgtermiņā; prasa, lai 
klimata jautājumu integrācijai paredzētais 
budžets tiktu izmantots ar Covid-19 
saistītiem pasākumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 30
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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2. sagaida, ka zaļās pārkārtošanās 
pamatā būs jauna, vēl nepieredzēta 
mēroga DFS, kurā iekļauti jauni līdzekļi, 
kā arī palielināti un jauni ES pašu resursi;

2. uzskata, ka, lai ES varētu izpildīt 
savas saistības saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu, zaļās pārkārtošanās pamatā 
jābūt vēl nepieredzēta mēroga DFS, kurā, 
vēlākais, līdz 2027. gadam ar klimatu 
saistītais finansējums palielināts vismaz 
par 40 % un iekļauti jauni līdzekļi, kā arī 
paredzēti jauni ES pašu resursi;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Ulrike Müller, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. sagaida, ka zaļās pārkārtošanās 
pamatā būs jauna, vēl nepieredzēta 
mēroga DFS, kurā iekļauti jauni līdzekļi, 
kā arī palielināti un jauni ES pašu resursi;

2. uzskata, ka jaunajā DFS jāparedz 
pietiekami resursi tādu rīcībpolitiku 
veicināšanai, kas palīdz sasniegt klimata, 
vides un ilgtspējīgas attīstības mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. sagaida, ka zaļās pārkārtošanās 
pamatā būs jauna, vēl nepieredzēta 
mēroga DFS, kurā iekļauti jauni līdzekļi, 
kā arī palielināti un jauni ES pašu 
resursi;

2. sagaida, ka, izņemot lietderīgus, 
noteiktam laikposmam paredzētus un 
subsidiaritātes principam atbilstīgus ES 
līmeņa pasākumus koronavīrusa krīzes 
pārvarēšanai, jaunās DFS pamatā būs 
efektivitātes, saimnieciskuma un 
mērķtiecīguma principi;

Or. de
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Grozījums Nr. 33
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. sagaida, ka zaļās pārkārtošanās 
pamatā būs jauna, vēl nepieredzēta mēroga 
DFS, kurā iekļauti jauni līdzekļi, kā arī 
palielināti un jauni ES pašu resursi;

2. sagaida, ka taisnīgas, ilgtspējīgas 
un digitalizētas zaļās pārkārtošanās pamatā 
būs jauna, vēl nepieredzēta mēroga DFS, 
kurā iekļauti jauni līdzekļi, kā arī 
palielināti un jauni ES pašu resursi;

Or. pt

Grozījums Nr. 34
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Nils Torvalds

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. sagaida, ka zaļās pārkārtošanās 
pamatā būs jauna, vēl nepieredzēta 
mēroga DFS, kurā iekļauti jauni līdzekļi, 
kā arī palielināti un jauni ES pašu resursi;

2. uzskata, ka zaļās pārkārtošanās 
pamatā jābūt jaunai, vēl nepieredzēta 
mēroga DFS, kurā iekļauti jauni līdzekļi, 
kā arī, iespējams, palielināti un jauni ES 
pašu resursi;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Maria Spyraki

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. sagaida, ka zaļās pārkārtošanās 
pamatā būs jauna, vēl nepieredzēta 
mēroga DFS, kurā iekļauti jauni līdzekļi, 

2. sagaida, ka tiks izstrādāta 
pietiekami finansēta DFS ar vērienīgiem 
zaļināšanas mērķiem, jo īpaši kopējās 
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kā arī palielināti un jauni ES pašu 
resursi;

lauksaimniecības politikas un kohēzijas 
politikas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka vismaz 50 % no jaunās 
DFS finansējuma jāparedz ar klimatu 
saistītiem izdevumiem; atgādina par savu 
nostāju, ka ar bioloģisko daudzveidību 
saistītiem izdevumiem būtu jāparedz vēl 
vismaz 10 % finansējuma; aicina 
Komisiju iesniegt Eiropas Parlamentam 
un Padomei tiesību akta priekšlikumu, ar 
ko nosaka saistošu un saskaņotu 
metodiku jaunās DFS ar klimatu un 
bioloģisko daudzveidību saistīto izdevumu 
pārredzamai un stingrai uzskaitei, lai 
nodrošinātu visa ES rīcībpolitikām 
paredzētā publiskā finansējuma atbilstību 
mērķim ierobežot globālo temperatūras 
kāpumu līdz 1,5 °C salīdzinājumā ar 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni un 
visiem citiem Savienības vides mērķiem 
un starptautiskajām saistībām, tādējādi 
īstenojot Eiropas zaļā kursa principu 
"nekaitēt";

Or. en

Grozījums Nr. 37
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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2.a uzsver, ka DFS kategorijas būtu 
jānosaka atbilstīgi prioritārajām 
ilgtspējīgām nozarēm un budžeta 
pozīcijām, lai saņemtu finansējumu 
prioritārā kārtā, ņemot vērā ieceri novirzīt 
finansējumu izstrādātiem projektiem, 
kuriem piemīt liels potenciāls veicināt 
saimniecisko darbību un radīt darbvietas; 
uzsver, ka cita starpā šādiem projektiem 
jābūt saistītiem ar energoefektivitāti un 
resursefektivitāti (jo īpaši ēku 
būvniecībā), atjaunojamo energoresursu 
enerģijas un zaļās ūdeņraža enerģijas 
ražošanu, transporta zaļināšanu, klimatu 
un ilgtspējīgu praksi lauksaimniecībā, 
plaša mēroga dabas atjaunošanu un zaļo 
infrastruktūru, kā arī bāzes materiālu, 
tādu kā tērauds, cements un bāzes 
ķīmisko vielu, oglekļneitrālu ieguvi;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē jaunās DFS 
pārskatīto priekšlikumu un Eiropas 
atveseļošanas plānu, kura pamatā ir 
Eiropas zaļais kurss; pauž nožēlu, ka 
pārskatītajā priekšlikumā paredzētais 
Komisijas mērķis attiecībā uz izdevumiem 
klimata jomā nav paaugstināts atbilstīgi 
plānotajai klimata un enerģētikas 
mērķrādītāju un vides mērķu 
paaugstināšanai; sagaida, ka Klimata 
aktā tiks paredzēts mērķrādītājiem 
atbilstīgs izdevumu pieaugums;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata — lai nodrošinātu, ka ES 
politika un finansējums, tostarp ES 
budžeta finansējums, no Atveseļošanas 
instrumenta finansētās programmas, 
Eiropas pusgada process un EIB 
finansējums, neveicina tādu mērķu 
sasniegšanu un projektu un darbību 
īstenošanu, kas rada būtisku negatīvu 
ietekmi uz sociālo vai vides mērķu 
sasniegšanu, publiskajam un privātajam 
finansējumam jābūt atbilstīgam ES 
taksonomijai un principam "nekaitēt";

Or. en

Grozījums Nr. 40
Michal Wiezik

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver Eiropas Parlamenta 
aicinājumu1a attiecībā uz bioloģiskās 
daudzveidības integrēšanu vismaz 10 % 
apmērā no DFS, papildinot klimata 
aspektu integrēšanai paredzēto izdevumu 
mērķi; tāpēc sagaida, ka ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāns sniegs iespēju 
mobilizēt investīcijas bioloģiskās 
daudzveidības jomā, papildinot klimatam 
paredzēto finansējumu;
_________________
1a Eiropas Parlamenta 2020. gada 
16. janvāra rezolūcija par Konvencijas 
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par bioloģisko daudzveidību Pušu 
konferences 15. sesiju (COP15) 
(2019/2824(RSP)).

Or. en

Grozījums Nr. 41
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Maria Spyraki, Esther de Lange

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka jānosaka prioritārās 
DFS izdevumu kategorijas;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b norāda, ka Eiropas zaļā kursa 
finansējums jāpapildina ar jauniem ES 
pašu resursiem, un aicina Komisiju 
sagatavot priekšlikumu par atbilstīgiem 
ES pašu resursu avotiem, kas nodrošinās 
finansējumu ES budžetā, lai panāktu 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti; 
atgādina, ka iespējamo jauno ES pašu 
resursu avoti cita starpā ir kopējā 
konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāze, digitālo pakalpojumu 
nodokļi, finanšu darījumu nodoklis, 
ienākumi no emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas, plastmasas maksājumi un 
oglekļa ievedkorekcijas mehānisms;

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas 
apņemšanos atveseļošanos balstīt uz 
Eiropas zaļo kursu; uzstāj, ka dalībvalstu 
atveseļošanas un izturētspējas plāniem 
jābūt izstrādātiem tā, lai uzskatāmi 
parādītu to atbilstību mērķim ierobežot 
globālo temperatūras kāpumu līdz 1,5 °C 
salīdzinājumā ar pirmsrūpniecības 
laikmeta līmeni, kā arī to devumu, lai 
nodrošinātu ikviena planētas iedzīvotāja 
labklājību; uzstāj, ka Eiropas Parlaments 
pilnvērtīgi jāiesaista atveseļošanas un 
izturētspējas plānu pārvaldībā un 
izvērtēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Komisiju izstrādāt vērienīgu 
priekšlikumu, lai pārskatītu dažādās 
finansējuma summas, kas paredzētas 
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānam un 
tās ilgtspējīgu investīciju stratēģijai, 
nolūkā ņemt vērā investīcijas, kas 
vajadzīgas, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņām vai risinātu citas problēmas 
vides jomā, piemēram, saistībā ar 
bioloģisko daudzveidību, un apsvērt 
publiskās investīcijas, kas nepieciešamas, 
lai segtu pārkārtošanās sociālās izmaksas 



AM\1204530LV.docx 25/92 PE650.680v01-00

LV

un bezdarbības radītās izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Komisiju nodrošināt, ka 
jaunā DFS neparedz atbalstu darbībām 
vai investīcijas darbībās, kas veicinātu 
iesīksti aktīvos, kuri, ņemot vērā to 
izmantošanas laiku, rada negatīvu ietekmi 
uz klimatu un Savienības vides mērķu 
sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzstāj, ka tādu visu jauno ES pašu 
resursu ieviešana, kuru pamatā ir 
ienākumi no ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS), ienākumi no 
nodokļa, ko piemēro nereciklētam 
plastmasas iepakojumam, vai ienākumi, 
ko nodrošina oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisms, būtu jānovirza tikai klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
pasākumu finansēšanai, kā arī Savienības 
īstermiņa un ilgtermiņa klimata, 
enerģētikas un vides mērķu sasniegšanai, 
kas paredzēti Eiropas zaļajā kursā un 
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apstiprināti ar saistībām, kuras uzņemtas 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c atgādina, ka Savienība un visas 
dalībvalstis ir starptautiskā līmenī 
apņēmušās pēc iespējas drīzāk, taču ne 
vēlāk kā līdz 2025. gadam, pakāpeniski 
pārtraukt fosilā kurināmā subsīdijas; 
uzskata, ka reformētajā Eiropas pusgada 
procesā, kas sāksies 2021. gadā, šis 
mērķis būtu jāiekļauj kā īstermiņa 
prioritāte;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c aicina Komisiju publiskot 
informāciju par to, kuras Savienības 
izdevumu pozīcijas ir atbilstīgas 
taksonomijas kategorijām, kas noteiktas 
Regulā (ES) 2020/... [Taksonomijas 
regula];

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d uzsver, ka mūsu radītās ietekmes 
uz dzīvo dabu mazināšana un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība un atjaunošana 
varētu palīdzēt mums novērst jaunu 
zoonozes slimību, piemēram, Covid-19, 
izplatību; uzskata — lai stiprinātu mūsu 
sabiedrības izturību, Savienībai un 
dalībvalstīm būtiski jāpalielina publiskais 
finansējums dabas aizsardzībai un 
jānodrošina, ka atveseļošanas un 
izturētspējas plāniem un pasākumiem tiek 
piemērota vērienīga un saistoša pārbaude 
atbilstīgi principam "nekaitēt";

Or. en

Grozījums Nr. 50
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē, nodrošinot, ka viss 
atveseļošanas īstenošanai paredzētais 
finansējums ir atbilstīgs ES taksonomijai 
un principam, kas paredz neradīt būtisku 
kaitējumu; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots tikai klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, neparedzot 
finansējumu kaitējumu radošām 
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subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips “maksā 
piesārņotājs”;

nozarēm, tādējādi radot videi nekaitīgas 
darbvietas un ilgtspējīgu izaugsmi; lai 
finanšu sistēmā tiktu iekļauti klimata riski 
un iespējas un citi vides rādītāji, 
sistemātiski veicot tiesību aktu 
pārskatīšanu, kā arī visi sabiedriskās 
politikas veidošanas aspekti un publiskais 
un privātais finansējums, tostarp ES 
budžeta finansējums, Eiropas pusgada 
process, publiskais iepirkums, ECB 
darbības, projektu un infrastruktūras 
finansēšana un EIB garantijas, kā arī 
Eiropas investīciju plāns un citi ES 
finansējuma avoti, piemēram, kohēzijas 
fondi un strukturālie un investīciju fondi, 
un lai tiktu garantēta subsīdiju izbeigšana 
fosilajam kurināmajam un piemērots 
princips "maksā piesārņotājs";

Or. en

Grozījums Nr. 51
Marco Dreosto

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais 
finansējums tiktu izmantots klimatam 
labvēlīgām nozarēm un projektiem, 
tādējādi radot videi nekaitīgas darbvietas 
un ilgtspējīgu izaugsmi; lai finanšu 
sistēmā tiktu iekļauti klimata riski un 
iespējas, kā arī visi sabiedriskās politikas 
veidošanas un infrastruktūras aspekti un 
lai tiktu garantēta subsīdiju izbeigšana 
fosilajam kurināmajam un piemērots 

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi; 
tāpēc uzsver savu apņemšanos neuztvert 
Eiropas zaļo kursu kā instrumentu, ar 
kuru noteikt turpmākus un stingrākus 
ārējos ierobežojumus dalībvalstu 
ekonomikas un budžeta politikā, bet 
izmantot to kā iespēju aktualizēt vides 
tematu racionālu apspriežu kontekstā, kā 
arī saskaņot vides un sociālo politiku;
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princips “maksā piesārņotājs”;

Or. it

Grozījums Nr. 52
César Luena

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips “maksā 
piesārņotājs”;

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu godīgi un 
taisnīgi — lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka 
nodokļu maksātāju nauda tiek ieguldīta 
cilvēku sociālajā labklājībā; lai fiskālā 
ekspansija būtu saistīta ar nosacījumu virzīt 
pāreju uz zaļo ekonomiku un palielināt 
sabiedrības, cilvēku un ekosistēmu 
izturību; lai publiskais finansējums tiktu 
izmantots ilgtspējīgām, videi labvēlīgām 
un pret klimata pārmaiņām noturīgām 
nozarēm un projektiem, prioritāti piešķirot 
dabā balstītiem risinājumiem, tādējādi 
radot videi nekaitīgas darbvietas un 
ilgtspējīgu izaugsmi un līdz ar to — 
sociālo labklājību; lai finanšu sistēmā tiktu 
iekļauti klimata riski un iespējas, dabisko 
dzīvotņu un ekosistēmu un to 
pakalpojumu degradācija un 
iznīcināšana, kā arī visi sabiedriskās 
politikas veidošanas un infrastruktūras 
aspekti un lai tiktu garantēta subsīdiju 
izbeigšana fosilajam kurināmajam un 
piemērots princips "maksā piesārņotājs";

Or. es

Grozījums Nr. 53
Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais 
finansējums tiktu izmantots klimatam 
labvēlīgām nozarēm un projektiem, 
tādējādi radot videi nekaitīgas darbvietas 
un ilgtspējīgu izaugsmi; lai finanšu 
sistēmā tiktu iekļauti klimata riski un 
iespējas, kā arī visi sabiedriskās politikas 
veidošanas un infrastruktūras aspekti un 
lai tiktu garantēta subsīdiju izbeigšana 
fosilajam kurināmajam un piemērots 
princips “maksā piesārņotājs”;

3. apņemas izveidot piemērotus 
pamatnosacījumus ES dalībvalstu 
ekonomikas atlabšanai no koronavīrusa 
krīzes, nodrošinot, ka nodokļu maksātāju 
nauda tiek ieguldīta saimnieciski, efektīvi 
un lietderīgi; uzskata, ka šāda atgūšanās 
ir iespējama tikai ar piemērotiem, 
mērķtiecīgiem un konkrētam laikposmam 
paredzētiem pasākumiem, kuros, ņemot 
vērā saprātīgu, ar faktiem pamatotu vides 
aizsardzību, galvenā uzmanība ir vērsta 
uz uzņēmumu un darbvietu saglabāšanu, 
turklāt saskaņā ar subsidiaritātes principu 
ES līmenī būtu jāveic tikai tādi pasākumi, 
kas salīdzinājumā ar reģionālajiem vai 
valsts līmeņa pasākumiem rada attiecīgu 
pievienoto vērtību; uzskata, ka vides 
aizsardzības jomā ir jāpiemēro princips 
"maksā piesārņotājs";

Or. de

Grozījums Nr. 54
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu 

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka Eiropas 
nodokļu maksātāju nauda tiek ieguldīta 
novatoriskās nozarēs un ilgtspējīgā — un 
galvenokārt vietējā — ekoloģiskā 
pārkārtošanā, sekmējot ieguldījumus 
Eiropas valstīs; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz 
ilgtspējīgu un vietēju ekonomiku un 
palielināt sabiedrības un cilvēku izturību; 
lai publiskais finansējums tiktu izmantots 
nozarēm un projektiem, kas faktiski 
piedalās cīņā pret klimata pārmaiņām, ar 
salīdzinoši mazām oglekļa emisijām, 
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garantēta subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips 
“maksā piesārņotājs”;

tādējādi radot dalībvalstīs videi nekaitīgas 
darbvietas un ilgtspējīgu izaugsmi; lai 
finanšu sistēmā tiktu iekļauti klimata riski 
un iespējas, kā arī visi sabiedriskās 
politikas veidošanas un infrastruktūras 
aspekti un lai tiktu piemērots princips 
"maksā piesārņotājs";

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Michal Wiezik

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips “maksā 
piesārņotājs”;

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots un privātās investīcijas 
piesaistītas klimatam un bioloģiskajai 
daudzveidībai labvēlīgām nozarēm un 
projektiem, tostarp dabā balstītu 
risinājumu ieviešanai, tādējādi radot videi 
nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski, vides apdraudējumi un 
iespējas, kā arī visi sabiedriskās politikas 
veidošanas un infrastruktūras aspekti un lai 
tiktu garantēta subsīdiju izbeigšana 
fosilajam kurināmajam, kā arī citu 
kaitējumu radošu subsīdiju izbeigšana un 
piemērots princips "maksā piesārņotājs";

Or. en

Grozījums Nr. 56
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips “maksā 
piesārņotājs”;

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi un 
ilgtspējīgi — lai tās gaitā tiktu nodrošināts, 
ka nodokļu maksātāju nauda tiek ieguldīta 
nākotnē, nevis pagātnē; lai fiskālā 
ekspansija būtu saistīta ar nosacījumu virzīt 
pāreju uz zaļo ekonomiku un palielināt 
sabiedrības un cilvēku izturību; lai visiem 
atveseļošanas plāniem un valsts atbalsta 
pasākumiem tiktu piemērots Eiropas 
zaļajā kursa princips, kas paredz neradīt 
būtisku kaitējumu; lai publiskais 
finansējums tiktu izmantots klimatam 
labvēlīgām nozarēm un projektiem, 
tādējādi radot videi nekaitīgas darbvietas 
un ilgtspējīgu izaugsmi; lai finanšu sistēmā 
tiktu iekļauti klimata riski un iespējas, kā 
arī visi sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips "maksā 
piesārņotājs";

Or. en

Grozījums Nr. 57
Radan Kanev

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē, un ka pienācīgi tiek 
izvērtēta Savienības atbalsta īstenošanas 
efektivitāte; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
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tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips “maksā 
piesārņotājs”;

ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips "maksā 
piesārņotājs";

Or. en

Grozījums Nr. 58
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Nils Torvalds

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips “maksā 
piesārņotājs”;

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais un privātais 
finansējums tiktu izmantots klimatam 
labvēlīgām nozarēm un projektiem, 
tādējādi radot videi nekaitīgas darbvietas 
un ilgtspējīgu izaugsmi; lai tās gaitā 
finanšu sistēmā tiktu iekļauta apņemšanās 
mazināt klimata riskus un potenciālās 
iespējas, kā arī visi sabiedriskās politikas 
veidošanas un infrastruktūras aspekti un lai 
tiktu garantēta pakāpeniska un atbalstīta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips "maksā 
piesārņotājs";

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips “maksā 
piesārņotājs”;

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka Eiropas 
nodokļu maksātāju nauda tiek ieguldīta 
nākotnē; lai fiskālā ekspansija būtu saistīta 
ar nosacījumu virzīt pāreju uz ilgtspējīgu 
un vietēju zaļo ekonomiku un palielināt 
sabiedrības un cilvēku izturību; lai 
publiskais finansējums tiktu izmantots 
klimatam labvēlīgām nozarēm un 
projektiem (nozarēm ar patiešām mazām 
oglekļa emisijām), tādējādi radot videi 
nekaitīgas darbvietas, ilgtspējīgu un vietēju 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips "maksā 
piesārņotājs";

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
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ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu 
garantēta subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips “maksā 
piesārņotājs”;

ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ikviena 
planētas iedzīvotāja labklājību; lai finanšu 
sistēmā tiktu iekļauti klimata riski un 
iespējas, kā arī visi sabiedriskās politikas 
veidošanas un infrastruktūras aspekti un lai 
pilnībā izslēgtu jebkādu tiešu vai netiešu 
atbalstu fosilajam kurināmajam un 
piemērots princips "maksā piesārņotājs";

Or. en

Grozījums Nr. 61
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips “maksā 
piesārņotājs”;

3. apņemas atbalstīt taisnīgu 
atgūšanos no koronavīrusa krīzes — lai tās 
gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē, un veicināt pētniecību un 
inovāciju; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips "maksā 
piesārņotājs";

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips “maksā 
piesārņotājs”;

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības, 
cilvēku un vides izturību; lai publiskais 
finansējums tiktu izmantots klimatam 
labvēlīgām nozarēm un projektiem, 
tādējādi radot videi nekaitīgas darbvietas 
un ilgtspējīgu izaugsmi; lai finanšu sistēmā 
tiktu iekļauti klimata riski un iespējas, kā 
arī visi sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips "maksā 
piesārņotājs";

Or. pt

Grozījums Nr. 63
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Maria Spyraki, Radan Kanev, 
Esther de Lange

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek pārdomāti ieguldīta 
nākotnē, nevis pagātnē; lai fiskālā 
ekspansija būtu saistīta ar nosacījumu virzīt 
pāreju uz zaļo ekonomiku un palielināt tās 
izturību; lai publiskais finansējums tiktu 
izmantots tādā veidā, lai veicinātu papildu 
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nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips “maksā 
piesārņotājs”;

investīcijas videi nekaitīgās darbvietās, 
ilgtspējīgā izaugsmē un pārkārtošanās 
procesā uz mazoglekļa enerģiju; lai 
finanšu sistēmā tiktu iekļauti klimata riski 
un iespējas, kā arī visi sabiedriskās 
politikas veidošanas un infrastruktūras 
aspekti un lai tiktu garantēta subsīdiju 
izbeigšana fosilajam kurināmajam un 
piemērots princips "maksā piesārņotājs";

Or. en

Grozījums Nr. 64
Ulrike Müller, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu 
garantēta subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips 
“maksā piesārņotājs”;

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai tiktu izmantots papildu 
publiskā sektora finansējums nolūkā 
veicināt pāreju uz ilgtspējīgu un aprites 
ekonomiku, nepieļaujot rūpnieciskā 
pamata pasliktināšanos; lai publiskais 
finansējums tiktu izmantots nozaru 
klimatizturības uzlabošanai, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai veicinātu klimata risku un 
iespēju iekļaušanu finanšu sistēmā un lai 
tiktu veicināta pakāpeniska subsīdiju 
izbeigšana fosilajam kurināmajam un 
principa" maksā piesārņotājs" 
piemērošana;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
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3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nākotnē, 
nevis pagātnē; lai fiskālā ekspansija būtu 
saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz zaļo 
ekonomiku un palielināt sabiedrības un 
cilvēku izturību; lai publiskais finansējums 
tiktu izmantots klimatam labvēlīgām 
nozarēm un projektiem, tādējādi radot 
videi nekaitīgas darbvietas un ilgtspējīgu 
izaugsmi; lai finanšu sistēmā tiktu iekļauti 
klimata riski un iespējas, kā arī visi 
sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam un piemērots princips 
“maksā piesārņotājs”;

3. apņemas atbalstīt to, lai atgūšanās 
no koronavīrusa krīzes noritētu taisnīgi — 
lai tās gaitā tiktu nodrošināts, ka nodokļu 
maksātāju nauda tiek ieguldīta nozarēs ar 
pievienoto vērtību; lai fiskālā ekspansija 
būtu saistīta ar nosacījumu virzīt pāreju uz 
zaļo ekonomiku un palielināt sabiedrības 
un cilvēku izturību; lai publiskais 
finansējums tiktu izmantots nozarēm un 
projektiem, kuri nodrošina risinājumus 
attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un to mazināšanai, tādējādi 
radot videi nekaitīgas darbvietas un 
ilgtspējīgu izaugsmi; lai finanšu sistēmā 
tiktu iekļauti klimata riski un iespējas, kā 
arī visi sabiedriskās politikas veidošanas un 
infrastruktūras aspekti un lai tiktu garantēta 
pakāpeniska subsīdiju izbeigšana fosilajam 
kurināmajam;

Or. es

Grozījums Nr. 66
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda —zinātniskos pētījumos ir 
pierādīts, ka ir īpaša saistība starp 
veselības, vides un klimata krīzi, proti, 
saistība ar klimata pārmaiņu un 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
zuduma sekām; veselības un sanitārās 
krīzes, tādas kā Covid-19 pandēmija, 
nosaka nepieciešamību ES kā globālai 
dalībniecei īstenot globālu stratēģiju ar 
mērķi novērst šādu notikumu attīstību un 
ar klimatu saistītus traucējumus, kas 
izpaužas kā ekstremāli laika apstākļi, 
risinot problēmu cēloņus un veicinot 
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integrētu pieeju ilgtspējīgas attīstības 
īstenošanai; tādēļ aicina ES zaļā kursa 
finansēšanas mehānismu ietvaros veicināt 
investīcijas risku pārvaldības un 
mazināšanas, kā arī pielāgošanās 
rīcībpolitiku īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atkārtoti norāda, ka visām 
investīcijām saskaņā ar Eiropas 
Atveseļošanas instrumentu jābūt 
atbilstīgām principam "nekaitēt" un 
nevajadzētu apdraudēt centienus, kas 
īstenoti, lai veiktu pārkārtošanos uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
oglekļneitrālu ekonomiku; aicina 
Komisiju ne vēlāk kā līdz šā gada beigām 
publicēt klimatizturības uzlabošanas 
pamatnostādnes attiecībā uz visu veidu 
finansējumu, kas tiks piesaistīts saskaņā 
ar Eiropas Atveseļošanas instrumentu un 
novirzīts ES programmu īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Martin Hojsík

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina dalībvalstis līdz 2021. gada 
30. jūnijam sagatavot valsts stratēģijas, lai 
pakāpeniski pārtrauktu atbalstu fosilajam 
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kurināmajam, tostarp pārtraukt netiešās 
subsīdijas un jaudas piešķiršanas 
mehānisma izmantošanu, kā arī atsaistīt 
atbalstu enerģētiskās nabadzības 
mazināšanai no fosilā kurināmā 
subsīdijām;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver — lai sasniegtu 3. punktā 
noteiktos mērķus, vismaz 50 % no visiem 
atveseļošanas plāniem jābūt vērstiem uz 
vidiski un sociāli ilgtspējīgām darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b norāda, ka nākamās DFS un 
Eiropas Atveseļošanas instrumenta 
pārskatītajā priekšlikumā vairākām 
Savienības programmām lielāki resursi 
paredzēti to īstenošanas sākumposmā; 
brīdina, ka šāda situācija var veicināt zaļo 
investīciju nepietiekamību nākamās DFS 
perioda beigās un tādējādi negatīvi 
ietekmēt Ilgtspējīgas Eiropas investīciju 
plānu; uzsver — lai Savienība sasniegtu 
2030. gadam noteiktos mērķrādītājus un 
izveidotu pamatu pārkārtošanās procesam 
uz klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, ir 
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ārkārtīgi svarīgi nodrošināt zaļās 
investīcijās visā nākamās DFS periodā un 
desmitgadē līdz 2030. gada starpposma 
mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina Komisiju atbalstam, kas 
sniegts trešām valstīm, lai palīdzētu 
atveseļoties no Covid-19 pandēmijas, 
piemērot tādus pašus principus, kā ES 
īstenotiem atveseļošanas plāniem;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju 
ierosināt tā dēvētos “brūnos” 
taksonomijas kritērijus un stingrākus 
sociālās ilgtspējas kritērijus;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 73
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Marco Dreosto

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju 
ierosināt tā dēvētos “brūnos” 
taksonomijas kritērijus un stingrākus 
sociālās ilgtspējas kritērijus;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 74
Ulrike Müller, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju 
ierosināt tā dēvētos “brūnos” 
taksonomijas kritērijus un stingrākus 
sociālās ilgtspējas kritērijus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 75
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju ierosināt 
tā dēvētos “brūnos” taksonomijas kritērijus 
un stingrākus sociālās ilgtspējas kritērijus;

4. uzstāj, ka ES ilgtspējas 
taksonomijai, principam, kas paredz 
neradīt būtisku kaitējumu, kā arī Parīzes 
nolīgumam pielāgotiem etaloniem un 
klimata pārejas etaloniem jābūt juridiski 
saistošiem visām ES atbalstītajām 
investīcijām; aicina Komisiju ierosināt tā 
dēvētos "brūnos" taksonomijas kritērijus, 
pamatojoties uz 12. pantu priekšlikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 
ieguldījumu veicināšanai 
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 
2018/0178(COD)), un stingrākus sociālās 
ilgtspējas kritērijus, jo īpaši ņemot vērā 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru un visas ES 
saistības cilvēktiesību jomā; norāda, ka 
minētie sociālās ilgtspējas kritēriji ir arī 
principa, kas paredz neradīt būtisku 
kaitējumu, elements;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju ierosināt 
tā dēvētos “brūnos” taksonomijas kritērijus 
un stingrākus sociālās ilgtspējas kritērijus;

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES Taksonomijas 
regulu, Parīzes nolīgumam pielāgotos ES 
etalonus un ES klimata pārejas etalonus, kā 
arī principu, kas paredz neradīt būtisku 
kaitējumu; aicina Komisiju ierosināt tā 
dēvētos "brūnos" taksonomijas kritērijus, 
noteikt darbības, kas rada būtisku 
negatīvu ietekmi uz vides mērķu 
sasniegšanu, un stingrākus sociālās 
ilgtspējas kritērijus, lai noteiktu būtisku 
devumu sociālās kohēzijas jomā, kas 
papildina pašreizējos minimālos sociālās 
aizsardzības pasākumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju ierosināt 
tā dēvētos “brūnos” taksonomijas 
kritērijus un stingrākus sociālās ilgtspējas 
kritērijus;

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām neattiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus;

Or. de

Grozījums Nr. 78
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju ierosināt 
tā dēvētos “brūnos” taksonomijas 
kritērijus un stingrākus sociālās ilgtspējas 
kritērijus;

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām un finansējumu attiecināt ES 
ilgtspējas taksonomiju un visaptverošus 
ilgtspējas rādītājus, aprites cikla 
izvērtējumu un principu, kas paredz 
neradīt būtisku kaitējumu, kā arī Parīzes 
nolīgumam pielāgotos ES etalonus un ES 
klimata pārejas etalonus; aicina Komisiju 
ES taksonomijā ierosināt stingru pieeju 
riskiem;

Or. en

Grozījums Nr. 79
César Luena
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju ierosināt 
tā dēvētos “brūnos” taksonomijas kritērijus 
un stingrākus sociālās ilgtspējas kritērijus;

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam, zaļajam 
kursam un no CBD COP15 izrietošajam 
nolīgumam par bioloģisko daudzveidību 
pielāgotos ES etalonus, kā arī ES klimata 
pārejas un ekoloģijas etalonus; aicina 
Komisiju ierosināt tā dēvētos "brūnos" 
taksonomijas kritērijus un stingrākus 
sociālās ilgtspējas kritērijus;

Or. es

Grozījums Nr. 80
Radan Kanev

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju ierosināt 
tā dēvētos “brūnos” taksonomijas kritērijus 
un stingrākus sociālās ilgtspējas kritērijus;

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus, kā arī nosacījumu, ka 
dalībvalstis spēj šo finansējumu efektīvi 
izmantot; aicina Komisiju ierosināt tā 
dēvētos "brūnos" taksonomijas kritērijus un 
stingrākus sociālās ilgtspējas kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju ierosināt 
tā dēvētos “brūnos” taksonomijas kritērijus 
un stingrākus sociālās ilgtspējas 
kritērijus;

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju ierosināt 
tā dēvētos "brūnos" taksonomijas kritērijus 
atbilstīgi ieteikumiem, ko sniegusi Eiropas 
Centrālās banka un Centrālo banku un 
uzraudzības iestāžu tīkls finanšu sistēmas 
zaļināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Edina Tóth, András Gyürk

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju ierosināt 
tā dēvētos “brūnos” taksonomijas 
kritērijus un stingrākus sociālās ilgtspējas 
kritērijus;

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
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pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju ierosināt 
tā dēvētos “brūnos” taksonomijas 
kritērijus un stingrākus sociālās ilgtspējas 
kritērijus;

pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; uzstāj, ka savlaikus 
jāpieņem tā dēvētie "brūnie" 
taksonomijas kritēriji un stingrāki sociālās 
ilgtspējas kritēriji atbilstīgi ES 
taksonomijai;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Esther de Lange

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju ierosināt 
tā dēvētos “brūnos” taksonomijas 
kritērijus un stingrākus sociālās ilgtspējas 
kritērijus;

4. prasa uz lielu daļu ES atbalstīto 
investīciju attiecināt skaidrus un 
paredzamus ES ilgtspējas taksonomijas 
kritērijus, Parīzes nolīgumam pielāgotos 
ES etalonus un ES klimata pārejas 
etalonus, lai novērstu uzņēmumu 
zaļmaldināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Nils Torvalds

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju ierosināt 
tā dēvētos “brūnos” taksonomijas 
kritērijus un stingrākus sociālās ilgtspējas 

4. prasa uz visām ES atbalstītajām 
investīcijām attiecināt ES ilgtspējas 
taksonomiju, Parīzes nolīgumam 
pielāgotos ES etalonus un ES klimata 
pārejas etalonus; aicina Komisiju ierosināt 
stingrākus sociālās ilgtspējas kritērijus;
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kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a prasa nodrošināt, lai nekāda veida 
ES atbalstītās investīcijas neveicinātu 
kodolelektrostaciju būvniecību vai 
ekspluatācijas laika pagarināšanu, nedz 
arī kodolatkritumu apsaimniekošanu vai 
glabāšanu vai jebkādus citus darbības 
veidus, kas saistīti ar kodolenerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka saskaņā ar 
Taksonomijas regulu Komisijai ir 
pienākums līdz 2020. gada beigām 
pieņemt deleģēto aktu, ar ko nosaka 
tehniskās izvērtēšanas kritērijus 
darbībām, kuras sniedz būtisku devumu 
klimata pārmaiņu mazināšanā vai 
pielāgošanās pasākumu īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Billy Kelleher
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"Renew Europe" grupas vārdā
Martin Hojsík, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka regulas par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai 2018/0178/COD 
priekšlikuma 26. panta 2. punkts paredz 
pienākumu Eiropas Komisijai līdz 
2021. gada 31. decembrim izvērtēt 
"brūnās" taksonomijas īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju līdz 2021. gada 
21. jūnijam pieņemt atjauninātu 
apzināšanas metodiku, lai uzraudzītu un 
ziņotu tendences saistībā ar kapitāla 
plūsmām, veicinot ilgtspējīgas investīcijas, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Taksonomijas regulu 
(ES) 2020/... [Taksonomijas regula];

Or. en

Grozījums Nr. 90
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka atbalstu saskaņā ar 
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānu 
nekādā ziņā nedrīkst piešķirt ogļu un 
fosilā kurināmā izpētes, ieguves, 
glabāšanas un pārstrādes darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Marco Dreosto

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver Eiropas Parlamenta 
prasību, ka vismaz 40 % no programmas 
“InvestEU” investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 
pārvarēt;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 92
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
“InvestEU” investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 
pārvarēt;

5. uzstāj, ka saskaņā ar "InvestEU" 
programmu nevajadzētu atbalstīt nevienu 
projektu, kas nav atbilstīgs Savienības 
klimata un vides mērķiem un jo īpaši 
mērķim ierobežot globālo temperatūras 
kāpumu līdz 1,5 °C salīdzinājumā ar 
pirmsrūpniecības laikmeta līmeni; šajā 
saistībā ņem vērā priekšlikumu jaunam 
pielikumam, kurā uzskaitītas darbības, 
kas skaidri atzītas par tādām, kurām 
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jāliedz minētais atbalsts; pauž nožēlu par 
to, ka šis ierosinātais saraksts joprojām 
paredz iespēju finansēt dabasgāzes 
projektus, kas ir pretrunā Savienības 
saistībām saskaņā ar Parīzes nolīgumu; 
atgādina par Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
"InvestEU" visām investīcijām būtu 
jāpalīdz sasniegt klimata mērķus; atzinīgi 
vērtē ierosināto paaugstināto mērķi, kas 
paredz, ka vismaz 60 % investīciju 
saskaņā ar ilgtspējīgas infrastruktūras 
politikas sadaļu veicina Savienības mērķu 
īstenošanu klimata un vides jomā; 
uzskata, ka zaļā finansējuma 
nepietiekamību ir iespējams pārvarēt;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
“InvestEU” investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 
pārvarēt;

5. atzinīgi vērtē ierosināto 
programmas "InvestEU" budžeta 
palielinājumu un programmas ilgtspējīgas 
infrastruktūras politikas sadaļas 
finansējuma divkāršošanu; uzsver 
programmas "InvestEU" nozīmi 
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāna 
īstenošanā un realizācijā un uzskata, ka 
tai jābūt Savienības zaļas, taisnīgas un 
noturīgas atveseļošanas pamatā; uzsver, 
ka programma "InvestEU" būs viens no 
būtiskākajiem instrumentiem tādu 
investīciju finansēšanā, kas veicinās zaļo 
pārkārtošanos; uzsver Eiropas Parlamenta 
prasību, ka vismaz 40 % no programmas 
"InvestEU" investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata un vides mērķus; uzskata, 
ka zaļā finansējuma nepietiekamību ir 
iespējams pārvarēt;



PE650.680v01-00 52/92 AM\1204530LV.docx

LV

Or. en

Grozījums Nr. 94
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
“InvestEU” investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 
pārvarēt;

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
"InvestEU" investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus, savukārt visām 
investīcijām jābūt atbilstīgām Parīzes 
nolīgumam un ES taksonomijas 
principam, kas paredz neradīt būtisku 
kaitējumu; uzskata, ka zaļā finansējuma 
nepietiekamību ir iespējams pārvarēt, 
tomēr atgādina, ka pietiekams publiskā 
un privātā sektora finansējums jau būtu 
pieejams, ja tas tiktu pareizi pārorientēts 
no kaitējumu radošām uz ilgtspējīgām 
darbībām; uzsver, cik būtiski ir nodrošināt 
vietējo tehnisko atbalstu projektu 
īstenotājiem un inovācijām, kā arī uzsver 
tā dēvēto projektu inkubatoru nozīmi, kas 
palīdz attīstīt projektus, lai saņemtu 
finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 95
César Luena

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
“InvestEU” investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
"InvestEU" investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus; pauž nožēlu par 
to, ka tikai 2 % no klimata budžeta tiek 
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pārvarēt; paredzēti investīcijām dabā balstītos 
risinājumos, neraugoties uz to, ka 
ekosistēmu saglabāšana un oglekļa 
dioksīda piesaistītājsistēmu izplatīšanās 
veido 37 % no klimata pārmaiņu 
mazināšanas līdz 2030. gadam1a; tāpēc 
aicina palielināt investīcijas klimata 
budžetā dabā balstītiem risinājumiem; 
uzskata, ka zaļā finansējuma 
nepietiekamību ir iespējams pārvarēt;

_________________
1a IPBES (2019). Starpvaldību zinātnes 
un politikas platformas bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu 
pakalpojumu jomā. Globālais 
novērtējuma ziņojums par bioloģisko 
daudzveidību un ekosistēmu 
pakalpojumiem ― kopsavilkums politikas 
veidotājiem. 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7
_10_add.1_en_1.pdf

Or. es

Grozījums Nr. 96
Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
“InvestEU” investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 
pārvarēt;

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
"InvestEU" investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 
pārvarēt, ja privātā iniciatīva pārvar 
Covid-19 krīzi un atgūst spēju papildināt 
sabiedrības iniciatīvu saistībā ar zaļās 
pārkārtošanās finansēšanu;

Or. es
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Grozījums Nr. 97
Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
“InvestEU” investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 
pārvarēt;

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka programmas "InvestEU" efektivitāte 
būtu rūpīgi jāpārbauda un vajadzības 
gadījumā tā attiecīgi jākoriģē;

Or. de

Grozījums Nr. 98
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
“InvestEU” investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 
pārvarēt;

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
"InvestEU" investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata un vides mērķus; uzskata, 
ka zaļā finansējuma nepietiekamību ir 
iespējams pārvarēt, taču ir nepieciešamas 
lielākas ilgtspējīgas privātā sektora 
investīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
“InvestEU” investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 
pārvarēt;

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
"InvestEU" investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata, vides un bioloģiskās 
daudzveidības mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 
pārvarēt;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver Eiropas Parlamenta 
prasību, ka vismaz 40 % no programmas 
“InvestEU” investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 
pārvarēt;

5. aicina Komisiju nodrošināt, ka 
vismaz 50 % no programmas "InvestEU" 
investīcijām palīdz sasniegt klimata, vides 
un sociālos mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 
pārvarēt;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Edina Tóth

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
“InvestEU” investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 
pārvarēt;

5. atkārto Eiropas Parlamenta prasību, 
ka vismaz 40 % no programmas 
"InvestEU" investīcijām būtu jāpalīdz 
sasniegt klimata mērķus; uzskata, ka zaļā 
finansējuma nepietiekamību ir iespējams 
pārvarēt;

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Maria Spyraki

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver Eiropas Investīciju bankas 
būtisko nozīmi Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāna īstenošanā, kā arī uzsver 
tās apņemšanos visas savas finansēšanas 
darbības līdz 2020. gada beigām pielāgot 
Parīzes nolīguma principiem un mērķiem; 
ņem vērā EIB ieceri kļūt par Klimata 
banku un pakāpeniski palielināt tās 
finansējuma daļu, kas paredzēta 
klimatrīcībai un vides ilgtspējai, lai līdz 
2025. gadam šie darbības veidi sasniegtu 
50 %;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver ēku energoefektivitātes 
uzlabošanas būtisko nozīmi pārkārtošanās 
uz oglekļneitrālu sabiedrību veicināšanā; 
uzsver, ka ir nepieciešamas ievērojamas 
investīcijas energoietilpīgu ēku 
renovācijai, lai uzlabotu to 
energoefektivitāti un tādējādi pēc iespējas 
samazinātu to klimatisko un vidisko pēdu; 
šajā saistībā uzsver, ka Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plānam būtu 
jāmobilizē investīcijas, kas nepieciešamas 
vērienīga renovācijas viļņa īstenošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka būtu jāliedz atbalsts 
investīcijām infrastruktūrā tādu projektu 
īstenošanā, kas visticamāk radīs 
oglekļiesīksti;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atzinīgi vērtē ierosināto Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda finansējuma 
palielinājumu; uzsver, ka saskaņā ar 
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānu 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms virzīs 
Savienības centienus pamatot 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti 
ekonomiskās un sociālās iespējas ES 
energoietilpīgos reģionos un nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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6. aicina Komisiju nodrošināt, lai 
jebkādas nākotnē emitētas atlabšanas 
obligācijas ar ES nodrošinājumu atbilstu 
ES zaļo obligāciju standartam;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 107
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Edina Tóth

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt, lai 
jebkādas nākotnē emitētas atlabšanas 
obligācijas ar ES nodrošinājumu atbilstu 
ES zaļo obligāciju standartam;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 108
Marco Dreosto

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt, lai 
jebkādas nākotnē emitētas atlabšanas 
obligācijas ar ES nodrošinājumu atbilstu 
ES zaļo obligāciju standartam;

6. aicina Komisiju nodrošināt, lai 
ieņēmumi no jebkādām nākotnē emitētām 
atlabšanas obligācijām ar ES budžeta 
nodrošinājumu bez makroekonomiskiem 
nosacījumiem tiktu novirzīti tām 
dalībvalstīm, kuru ekonomiku visvairāk ir 
ietekmējusi Covid-19 pandēmija, ar 
nosacījumu, ka budžeta neto maksātājām 
dalībvalstīm nav negatīvas bilances starp 
debetu un kredītu;

Or. it
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Grozījums Nr. 109
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt, lai 
jebkādas nākotnē emitētas atlabšanas 
obligācijas ar ES nodrošinājumu atbilstu 
ES zaļo obligāciju standartam;

6. aicina Komisiju nodrošināt, lai 
jebkādas nākotnē emitētas atlabšanas 
obligācijas ar ES nodrošinājumu atbilstu 
ES zaļo obligāciju standartam; uzsver, ka 
privātajam sektoram būs būtiska nozīme 
zaļās pārkārtošanās finansēšanā1a;
_________________
1a Eiropas Komisija, Usability guide for 
the EU green bond standard (ES zaļo 
obligāciju standarta piemērošanas 
rokasgrāmata), 2020, 3. lpp., izgūta 
tīmekļa vietnē: 
https://ec.europa.eu/info/files/200309-
sustainable-finance-teg-green-bond-
standard-usability-guide_en (26.5.2020.).

Or. en

Grozījums Nr. 110
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nodrošināt, lai 
jebkādas nākotnē emitētas atlabšanas 
obligācijas ar ES nodrošinājumu atbilstu 
ES zaļo obligāciju standartam;

6. aicina Komisiju nodrošināt, lai 
jebkādas nākotnē emitētas atlabšanas 
obligācijas ar ES nodrošinājumu atbilstu 
ES zaļo obligāciju standartam, ES 
taksonomijai un principam, kas paredz 
neradīt būtisku kaitējumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 111
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju līdz 2024. gada 
beigām veikt novērtējumu, lai izvērtētu 
izdevumus klimata un vides jomā saskaņā 
ar Eiropas Atveseļošanas instrumentu un 
Savienības DFS, lai noteiktu iespējamo 
zaļā finansējuma nepietiekamību, un 
attiecīgi ierosināt grozīt DFS nolūkā 
nodrošināt resursu pieejamību Savienības 
klimatrīcībai un darbībām vides jomā 
atbilstīgi paaugstinātajiem Savienības 
mērķiem klimata, enerģētikas un vides 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b ierosina pastiprināt ar klimatu un 
vidi saistīto izdevumu uzraudzību, 
ziņošanu un izvērtēšanu, lai nodrošinātu, 
ka ES virzās uz savu saistību izpildi; 
aicina uzlabot ES budžeta cikla visus 
posmus, lai noteiktu progresu klimatu 
aspektu integrēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
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6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c aicina Eiropas Revīzijas palātu 
nākamajā DFS periodā regulāri veikt 
mērķa attiecībā uz izdevumiem klimata 
jomā īstenošanas revīzijas, kā to ir 
paredzējusi Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju nākt klajā ar ES 
publiskā sektora taksonomiju un zaļā 
publiskā iepirkuma regulējumu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 115
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju nākt klajā ar ES 
publiskā sektora taksonomiju un zaļā 
publiskā iepirkuma regulējumu;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 116
Pascal Canfin
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju nākt klajā ar ES 
publiskā sektora taksonomiju un zaļā 
publiskā iepirkuma regulējumu;

7. mudina Komisiju nākt klajā ar ES 
publiskā sektora taksonomiju un zaļā 
publiskā iepirkuma regulējumu; šajā 
saistībā aicina Komisiju darīt zināmu, 
kuras Savienības izdevumu pozīcijas ir 
atbilstīgas taksonomijas kategorijām, kas 
noteiktas Regulā (ES) 2020/... 
[Taksonomijas regula] un pieņemt 
atjauninātu apzināšanas metodiku, lai 
uzraudzītu un ziņotu tendences saistībā ar 
kapitāla plūsmām, veicinot ilgtspējīgas 
investīcijas, saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Taksonomijas 
regulu (ES) 2020/... [Taksonomijas 
regula];

Or. en

Grozījums Nr. 117
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju nākt klajā ar ES 
publiskā sektora taksonomiju un zaļā 
publiskā iepirkuma regulējumu;

7. mudina Komisiju izmantot ES 
ilgtspējas taksonomiju, lai apzinātu ES 
publiskā finansējuma instrumentu, 
tostarp jaunās DFS, programmas 
"InvestEU" un Eiropas Atveseļošanas 
instrumenta, izdevumus klimata un vides 
jomā publiskā sektora un zaļa un 
ilgtspējīga publiskā iepirkuma regulējuma 
piemērošanai, lai stiprinātu klimata un 
vides izdevumu apzināšanas sistēmu 
nolūkā labāk uzraudzīt progresu; uzsver, 
ka kritērijiem attiecībā uz publisko 
iepirkumu jābūt saistītiem ne tikai ar 
vides ilgtspēju, bet arī ar cilvēktiesībām 
un sociālajām tiesībām;
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Or. en

Grozījums Nr. 118
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju nākt klajā ar ES 
publiskā sektora taksonomiju un zaļā 
publiskā iepirkuma regulējumu;

7. mudina Komisiju nākt klajā ar ES 
publiskā sektora taksonomiju un zaļā 
publiskā iepirkuma regulējumu un 
izstrādāt integrētus uzņēmumu pārskatu 
sagatavošanas un grāmatvedības 
standartus, lai integrētu ilgtspējas 
rādītājus un ES taksonomiju, kā arī 
atbilstīgu kontroles un revīzijas 
mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju nākt klajā ar ES 
publiskā sektora taksonomiju un zaļā 
publiskā iepirkuma regulējumu;

7. mudina Komisiju izmantot ES 
taksonomiju, lai apzinātu visu ES 
publiskā finansējuma instrumentu un 
publiskā sektora izdevumus klimata un 
vides jomā; aicina Komisiju nākt klajā ar 
ES publiskā sektora taksonomiju un zaļā 
publiskā iepirkuma regulējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Petros Kokkalis
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju nākt klajā ar ES 
publiskā sektora taksonomiju un zaļā 
publiskā iepirkuma regulējumu;

7. mudina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu, lai paplašinātu ES 
taksonomijas izmantošanu, attiecinot to 
arī uz publisko sektoru, kā arī ierosināt 
juridiski saistošus zaļā publiskā iepirkuma 
kritērijus dalībvalstīm, lai pēc iespējas 
mazinātu to vidisko pēdu;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Edina Tóth

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju nākt klajā ar ES 
publiskā sektora taksonomiju un zaļā 
publiskā iepirkuma regulējumu;

7. norāda uz iespējām ņemt vērā 
vides aspektus, ko paredz spēkā esošā 
Publiskā iepirkuma direktīva un citi 
nozaru tiesību akti, piemēram, direktīva 
par ekoloģiski tīriem transportlīdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Ulrike Müller, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju nākt klajā ar ES 
publiskā sektora taksonomiju un zaļā 
publiskā iepirkuma regulējumu;

7. aicina Komisiju turpināt veicināt 
zaļo publisko iepirkumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 123
Marco Dreosto

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju nākt klajā ar ES 
publiskā sektora taksonomiju un zaļā 
publiskā iepirkuma regulējumu;

7. mudina Komisiju iesniegt tiesību 
aktu priekšlikumus, lai pilnveidotu un 
vienkāršotu Savienības tiesību aktus par 
publisko iepirkumu;

Or. it

Grozījums Nr. 124
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju līdz 2025. gadam 
ierosināt tiesību akta priekšlikumu, kas 
aizliedz bankām, apdrošināšanas 
sabiedrībām un privātiem ieguldītājiem 
(piemēram, investīciju un aktīvu 
pārvaldītājiem) veikt darbību ES, veicot 
investīcijas darbībās vai nozarēs vai 
finansējot darbības vai nozares, kas rada 
būtisku kaitējumu cilvēkiem vai planētai, 
kā noteikts 2. panta 17. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2019. gada 
27. novembra Regulā (ES) 2019/2088 par 
informācijas atklāšanu, kas saistīta ar 
ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Sirpa Pietikäinen
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Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
ieviest Eiropas nodokļu pārredzamības 
reģistru, kas nodrošina iespēju pārbaudīt, 
vai uzņēmumi ir izpildījuši savas nodokļu 
un sociālā nodrošinājuma saistības ES 
dalībvalstīs un vai tie ir iesaistījušies 
agresīvā nodokļu plānošanā; uzskata, ka 
uzņēmumiem, kuri neatbilst minētajām 
prasībām, būtu jāliedz iespēja piekļūt 
jebkādam ES vai dalībvalstu 
finansējumam un atveseļošanas 
finansējumam, kā arī tiem jāliedz iespēja 
piedalīties publiskā iepirkuma konkursos 
ES teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju izmantot 
taksonomiju, lai novirzītu un apzinātu 
visu ES publiskā finansējuma 
instrumentu, tostarp jaunās DFS, Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta, Maksātspējas 
atbalsta instrumenta, programmas 
"InvestEU", ES atveseļošanas un 
izturētspējas veicināšanas fonda un EIB 
finansējuma, izdevumus klimata un vides 
jomā, lai stiprinātu klimata un vides 
izdevumu apzināšanas sistēmu nolūkā 
labāk uzraudzīt progresu;

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju nodrošināt dažādo 
zaļās pārkārtošanās finansēšanai 
pieejamo instrumentu pieejamību, 
efektivitāti un saskaņotību;

Or. es

Grozījums Nr. 128
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina Komisiju paplašināt 
obligāto pārredzamības prasību 
piemērošanu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2019. gada 
27. novembra Regulu (ES) 2019/2088 par 
informācijas atklāšanu, kas saistīta ar 
ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē, 
attiecinot tās uz visiem finanšu tirgus 
dalībniekiem un finanšu produktu 
plašāku klāstu;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
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atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un reformēt Eiropas pusgada procedūru, lai 
tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un Eiropas sociālo tiesību pīlāru;

atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un reformēt Eiropas pusgada procedūru, lai 
tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un Eiropas sociālo tiesību pīlāru; 
uzsver, ka valsts atbalsts būtu jāpiešķir ar 
nosacījumu, ka tiek ievērots princips, kas 
paredz neradīt būtisku kaitējumu; uzsver, 
ka īpaša vērība jāpievērš dalībvalstīm kā 
lielākajām zaļā kursa finansējuma 
saņēmējām un ilgtspējīgu investīciju 
kritērijiem, kas tām jāievēro; uzsver, ka 
minēto kritēriju pamatā jābūt ES 
ilgtspējas taksonomijai;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un reformēt Eiropas pusgada procedūru, lai 
tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un Eiropas sociālo tiesību pīlāru;

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai nozarēs ar augstu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
uzņēmumiem, kas saņem atbalstu, 
pieprasītu noteikt un publicēt mērķi, kas 
balstīts uz zinātnes atziņām klimata jomā, 
un termiņu pārkārtošanās plānam uz 
oglekļneitralitāti nolūkā pielāgoties 
Eiropas zaļajam kursam, un reformēt 
Eiropas pusgada procedūru, lai tajā dziļāk 
integrētu ilgtspējīgas attīstības mērķus un 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru; norāda, ka 
jebkura valsts atbalsta noteikumu 
pārskatīšana rūpīgi jāplāno, lai novērstu 
konkurences kropļojumus iekšējā tirgū, 
tādējādi nodrošinot dalībvalstīm 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus;

Or. en



AM\1204530LV.docx 69/92 PE650.680v01-00

LV

Grozījums Nr. 131
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un reformēt Eiropas pusgada procedūru, 
lai tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas 
attīstības mērķus un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru;

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, tostarp pagaidu 
regulējumu, kas ieviests, reaģējot uz 
Covid-19 krīzi, lai nodrošinātu atbalsta 
saskaņotību ar Savienības klimata un 
vides mērķiem, jo īpaši ar mērķi ierobežot 
globālo temperatūras kāpumu līdz 1,5 °C 
salīdzinājumā ar pirmsrūpniecības 
laikmeta līmeni; aicina īstenot Eiropas 
pusgada procedūras vērienīgu reformu, 
par tās prioritāti atzīstot ilgtspēju un visu 
planētas iedzīvotāju labklājību, kā arī 
īstenot Parīzes nolīgumu, ilgtspējīgas 
attīstības mērķus un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un reformēt Eiropas pusgada procedūru, lai 
tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un Eiropas sociālo tiesību pīlāru;

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus un noteikt kopīgus 
minimālos standartus, lai paredzētu 
prasību uzņēmumiem, kuri saņem 
finansiālo atbalstu, nodrošināt atbilstību 
klimatneitralitātes mērķim un lai lieliem 
uzņēmumiem nozarēs ar augstu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni, kuri pieprasa 
atbalstu, noteikt un publicēt 
pārkārtošanās plānu, lai to darbības 
pielāgotu Parīzes nolīgumam un Eiropas 
zaļajam kursam, un uzsver nepieciešamību 
reformēt Eiropas pusgada procedūru, lai 
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tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un Eiropas sociālo tiesību pīlāru;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un reformēt Eiropas pusgada procedūru, 
lai tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas 
attīstības mērķus un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru;

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam;

Or. es

Grozījums Nr. 134
Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un reformēt Eiropas pusgada procedūru, 
lai tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas 
attīstības mērķus un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru;

8. aicina Komisiju pārdomāt visu tā 
dēvēto Eiropas zaļo kursu un attiecīgi 
nepārskatīt valsts atbalsta noteikumus;

Or. de

Grozījums Nr. 135
Billy Kelleher
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"Renew Europe" grupas vārdā
Nils Torvalds, Ulrike Müller, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un reformēt Eiropas pusgada procedūru, lai 
tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un Eiropas sociālo tiesību pīlāru;

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu lielāku 
publiskā sektora atbalstu Eiropas zaļajam 
kursam, vienlaikus nodrošinot, ka netiek 
apdraudēta konkurence vienotajā tirgū un 
tā optimāla darbība, un reformēt Eiropas 
pusgada procedūru, lai tajā dziļāk integrētu 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un reformēt Eiropas pusgada procedūru, lai 
tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un Eiropas sociālo tiesību pīlāru;

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
tostarp atbalstu ES stratēģijai "No lauka 
līdz galdam" un bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijai 2030. gadam, un 
reformēt Eiropas pusgada procedūru, lai 
tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un Eiropas sociālo tiesību pīlāru;

Or. pt

Grozījums Nr. 137
Marco Dreosto

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un reformēt Eiropas pusgada procedūru, 
lai tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas 
attīstības mērķus un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru;

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un atcelt Eiropas pusgadu;

Or. it

Grozījums Nr. 138
César Luena

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un reformēt Eiropas pusgada procedūru, lai 
tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un Eiropas sociālo tiesību pīlāru;

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un reformēt Eiropas pusgada procedūru, lai 
tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, saistības bioloģiskās 
daudzveidības un klimata jomā un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru;

Or. es

Grozījums Nr. 139
Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un reformēt Eiropas pusgada procedūru, lai 
tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas attīstības 

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus un konkurences 
noteikumus, lai veicinātu investīcijas 
zaļās pārkārtošanās jomā, un reformēt 
Eiropas pusgada procedūru, lai tajā dziļāk 
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mērķus un Eiropas sociālo tiesību pīlāru; integrētu ilgtspējīgas attīstības mērķus un 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru;

Or. es

Grozījums Nr. 140
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Edina Tóth, 
Maria Spyraki, Lídia Pereira

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju pārskatīt valsts 
atbalsta noteikumus, lai pieļautu publiskā 
sektora atbalstu Eiropas zaļajam kursam, 
un reformēt Eiropas pusgada procedūru, 
lai tajā dziļāk integrētu ilgtspējīgas 
attīstības mērķus un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru;

8. ņem vērā Komisijas ieceri pārskatīt 
valsts atbalsta noteikumus, lai pieļautu 
publiskā sektora atbalstu Eiropas zaļajam 
kursam; aicina Komisiju, veicot 
pārskatīšanu nākotnē, nodrošināt iekšējā 
tirgus integritāti un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju pieprasīt tās 
finanšu instrumentu atbalsta saņēmējiem 
nozarēs ar augstu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, tostarp tādu projektu 
īstenotājiem, kurus atbalsta Eiropas 
Investīciju banka, veikt pielāgošanās 
klimata pārmaiņām spriedzes testu; 
norāda — ja atbalsta saņēmēji 
pielāgošanās klimata pārmaiņām 
spriedzes testu neveic, tiem nav tiesību 
saņemt Savienības finanšu instrumentu 
atbalstu; uzsver, ka Eiropas Komisijai 
jāsniedz norādījumi atbalsta saņēmējiem, 
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pamatojoties uz ES stratēģiju par 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un 
Eiropas Vides aģentūras datiem par to, kā 
investīciju projektus pielāgot prasībām 
par pielāgošanos klimata pārmaiņām; 
uzsver, ka šādos norādījumos atbilstīgi 
jāizmanto kritēriji, kas noteikti [regulā 
par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 
investīciju veicināšanai];

Or. en

Grozījums Nr. 142
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina paredzēt, ka atbalsts 
uzņēmumiem tiek piešķirts ar nosacījumu, 
ka tiek publicēts mērķis, kas balstīts uz 
zinātnes atziņām klimata jomā, un 
termiņš nozaru pārkārtošanās uz 
oglekļneitralitāti ceļvežiem (jo īpaši 
nozarēs ar augstu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni); aicina Komisiju izstrādāt 
pamatnostādnes, precizējot, kā ES 
ilgtspējas taksonomija var nodrošināt 
atbalstu minēto mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Edina Tóth, Maria Spyraki, Lídia Pereira, Esther de 
Lange

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a ņem vērā priekšlikumus veikt 
Eiropas pusgada procedūras reformu, lai 
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stiprinātu ilgtspējīgas attīstības mērķu un 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
integrēšanu; atzīst, ka Eiropas pusgada 
procedūrai jābūt vērstai uz pārdomātu 
fiskālo politiku un strukturālajām 
reformām konkurētspējas veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju pārskatīt direktīvu 
par nefinanšu pārskatiem, lai 
nodrošinātu, ka visi attiecīgie uzņēmumi, 
kuri veic darbību nozarēs ar augstu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, paziņo un 
publisko to oglekļa emisiju 
samazināšanas mērķus, lai panāktu 
atbilstību Parīzes nolīgumam;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka vides apsvērumus un 
riskus var integrēt dalībvalstu gada 
budžetā un vidusposma plānos, veicot to 
zaļā budžeta plānošanas salīdzinošu 
novērtēšanu;

Or. en



PE650.680v01-00 76/92 AM\1204530LV.docx

LV

Grozījums Nr. 146
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina Komisiju, apstiprinot 
dalībvalsts iesniegtu valsts atbalsta 
pieprasījumu saskaņā ar LESD 
108. pantu, savā lēmumā iekļaut prasību 
atbalsta saņēmējiem pierādīt, ka to 
darījumdarbības modelis un darbības ir 
pielāgoti mērķiem, kas noteikti Regulas 
(ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts) 
2. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, pielāgotos tām un nodrošinātu 
taisnīgu pārkārtošanos.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 148
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, pielāgotos tām un nodrošinātu 
taisnīgu pārkārtošanos.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 149
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Edina Tóth, 
Esther de Lange

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, pielāgotos tām un nodrošinātu 
taisnīgu pārkārtošanos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 150
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, pielāgotos tām un nodrošinātu 
taisnīgu pārkārtošanos.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 151
Ulrike Müller, Nils Torvalds

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, pielāgotos tām un nodrošinātu 
taisnīgu pārkārtošanos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 152
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, pielāgotos tām un nodrošinātu 
taisnīgu pārkārtošanos.

9. aicina Komisiju paplašināt 
Eiropas pusgada procedūru, pašreizējo 
pieeju, pamatojoties uz fiskālo un budžeta 
disciplīnu, papildinot ar klimata un vides 
disciplīnu, nepazeminot Eiropas pusgada 
procedūras prasības; tāpēc aicina Eiropas 
Komisiju izstrādāt jaunu klimata rādītāju, 
kas atspoguļotu ekonomikas rādītājus, lai 
tādējādi izvērtētu dalībvalsts budžeta 
struktūras atšķirības no attiecīgās valsts 
budžetam paredzētā scenārija, kurš 
saskaņots ar Parīzes nolīgumu, un 
progresa virzībā uz to; uzsver, ka šim 
rādītājam jāsniedz dalībvalstīm norāde 
par to temperatūras trajektoriju atbilstīgi 
Parīzes nolīguma satvaram, tādējādi 
nodrošinot iespēju Eiropas pusgada 
procedūras ietvaros sniegt ieteikumus par 
to tā dēvētā klimata parāda 
samazināšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 153
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, pielāgotos tām un nodrošinātu 
taisnīgu pārkārtošanos.

9. uzsver, ka jālikvidē šķēršļi 
publiskā sektora investīcijām, lai 
veicinātu pārkārtošanos uz oglekļneitrālu 
ekonomiku; atgādina, ka atbalsta 
taksonomijai atbilstīgu publiskā sektora 
investīciju kvalificētu izvērtēšanu; prasa 
neattiecināt Stabilitātes un izaugsmes paktu 
uz investīcijām, kas nepieciešamas, lai 
mazinātu klimata pārmaiņas, pielāgotos 
tām un nodrošinātu taisnīgu pārkārtošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 154
César Luena

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, pielāgotos tām un nodrošinātu 
taisnīgu pārkārtošanos.

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, pielāgotos tām, tostarp dabā 
balstītajiem risinājumiem, un nodrošinātu 
taisnīgu pārkārtošanos.

Or. es

Grozījums Nr. 155
Marco Dreosto

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, pielāgotos tām un nodrošinātu 
taisnīgu pārkārtošanos.

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz visām publiskajām 
investīcijām, kas nepieciešamas 
ekonomikas atveseļošanai pēc Covid-19 
krīzes, tostarp investīcijas vides un 
klimata politikas īstenošanā.

Or. it

Grozījums Nr. 156
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, pielāgotos tām un nodrošinātu 
taisnīgu pārkārtošanos.

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, pielāgotos tām un nodrošinātu 
taisnīgu pārkārtošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, pielāgotos tām un nodrošinātu 
taisnīgu pārkārtošanos.

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai 10 gadu laikposmā 
mazinātu klimata pārmaiņas, pielāgotos 
tām un nodrošinātu taisnīgu pārkārtošanos;

Or. en
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Grozījums Nr. 158
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. prasa neattiecināt Stabilitātes un 
izaugsmes paktu uz investīcijām, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, pielāgotos tām un nodrošinātu 
taisnīgu pārkārtošanos.

9. aicina veikt investīcijas, kas 
nepieciešamas, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas un pielāgotos tām, un 
nodrošināt, lai Stabilitātes un izaugsmes 
pakts netiktu attiecināts uz taisnīgu 
pārkārtošanos.

Or. fr

Grozījums Nr. 159
Alexander Bernhuber

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a prasa paredzēt īpašu fondu 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
projektu integrēšanai, kā arī atjaunojamo 
energoresursu enerģijas būvniecības 
materiālu (piemēram, koksnes 
konstrukciju un atjaunojamu izolācijas 
materiālu) izmantošanu; uzskata, ka šā 
fonda finansējums jāiegūst no fosilās 
enerģijas izmantošanas; uzskata, ka par 
katru Eiropas tirgū laistās fosilās 
enerģijas kWh ir jāpierāda līdzvērtīga 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
daudzuma (1 kWh) piegāde; norāda, ka to 
var panākt, veicot maksājumus minētajā 
fondā, lai atbalstītu pārkārtošanos uz 
bioekonomiku;

Or. en
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Grozījums Nr. 160
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a aicina Komisiju būtiski palielināt 
finansējumu tehniskajai palīdzībai, ko 
sniedz Eiropas Investīciju konsultāciju 
centrs (EIKC) un citi attiecīgie fondi, lai 
nodrošinātu, ka tehniskās palīdzības 
izdevumi sasniedz 1 % no izdevumu 
kopējā apmēra; aicina Komisiju tehnisko 
palīdzību vērst uz projektiem un nozarēm 
ar lielāko pievienoto vērtību vides, 
sociālajā un izturētspējas veidošanas jomā 
un jo īpaši uz dabā balstītiem 
risinājumiem, kas var veicināt klimata 
pārmaiņu mazināšanu, pielāgošanos 
klimata pārmaiņām un ieguvumus 
bioloģiskās daudzveidības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzskata, ka atjauninātā ES 
ilgtspējīgas finansēšanas stratēģija ir 
lieliska iespēja paātrināt pāreju uz 
ilgtspējīgākām privātā sektora 
investīcijām; šajā saistībā aicina Komisiju 
ierosināt nepieciešamos likumdošanas 
pasākumus, lai rosinātu iedzīvotājus veikt 
investīcijas ilgtspējīgos finanšu produktos, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti 
[regulā par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 
ieguldījumu veicināšanai];

Or. en
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Grozījums Nr. 162
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a aicina Komisiju nekavējoties 
ierosināt visaptverošu likumdošanas 
pasākumu kopumu, lai būtiski samazinātu 
privātā sektora globālo ekoloģisko pēdu, 
tostarp, bet ne tikai, veicot direktīvas par 
nefinanšu pārskatiem vērienīgu reformu, 
paredzot obligātu prasību uzņēmumiem 
izpaust informāciju par ietekmi uz 
klimatu un citu ar vidi saistītu 
informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a aicina stiprināt Eiropas Investīciju 
bankas (EIB) un Eiropas Investīciju 
fonda (EIF) nozīmi pārkārtošanās 
finansēšanā; uzsver, ka īpaša vērība 
jāpievērš drošināšanas klimata, vides un 
sociālajā aspektā kritērijiem, kas veicina 
EIB un EIF investīciju ilgtspēju, 
pamatojoties uz principu, kurš paredz 
neradīt būtisku kaitējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Marco Dreosto
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Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a iebilst pret jaunu ES pašu resursu 
ieviešanu, kas galu galā radīs lielāku 
nodokļu slogu iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem un mazāk demokrātisku 
kontroli pār ekonomikas un budžeta 
politiku;

Or. it

Grozījums Nr. 165
Billy Kelleher
"Renew Europe" grupas vārdā
Ulrike Müller, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a aicina Komisiju sadarboties ar 
privātā sektora ieguldītājiem, 
nepieciešamības gadījumā piedāvājot 
atbilstīgus stimulus, lai pēc iespējas 
palielinātu to investīcijas zaļās 
pārkārtošanās finansēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Lídia Pereira, Esther de Lange

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka lielākai ekonomikas 
izaugsmei ir būtiska nozīme, lai veicinātu 
nepieciešamās investīcijas ekonomikas 
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pārkārtošanās procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b uzskata, ka ECB pilnvarojums cita 
starpā paredz veicināt ilgtspēju; tādēļ 
aicina ECB turpināt īstenot tās monetārās 
politikas stratēģijas pārskatīšanu, lai pēc 
iespējas drīzāk pārtrauktu finansēt 
saimnieciskās darbības, kas rada būtisku 
negatīvu ietekmi uz vides vai sociālo 
mērķu sasniegšanu; aicina ECB turpināt 
veikt ikgadējus klimata spriedzes testus 
finanšu iestādēm, ko tā uzrauga; aicina 
ECB apsvērt, kā ilgtspējas kritērijus 
iekļaut tās nodrošinājuma struktūrā, 
aktīvu iegādēs un mērķtiecīgās 
refinansēšanas operācijās, vienlaikus 
izvērtējot iespējas, kā virzīt aizdevumus 
investīcijām enerģētikas pārkārtošanā, lai 
pēc Covid-19 krīzes veidotu ilgtspējīgu 
ekonomiku; aicina ECB, īstenojot minētos 
pasākumus, pēc iespējas izmantot ES 
taksonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Marco Dreosto

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina aizstāt ES emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmu ar mehānismu 
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oglekļa cenas pielāgošanai uz robežas, 
kas atbilst Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas standartiem un ir balstīts uz 
importēto preču oglekļa pēdu, ņemot vērā 
tiešās emisijas, elektroenerģijas ražošanas 
radītās emisijas un izejvielu izmantošanas 
radītās emisijas; aicina Komisiju un 
dalībvalstis atbalstīt šo tirdzniecības 
pasākumu, nodrošinot piemērotus 
stimulus ārpakalpojumu ražošanas 
atgriešanai trešās valstīs;

Or. it

Grozījums Nr. 169
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b atzinīgi vērtē EIB jauno 
aizdevumu politiku enerģētikas jomā un 
aicina iestādi tās Klimata bankas ceļveža 
2021.–2025. gadam sagatavošanas 
ietvaros izstrādājot skaidru un 
pārredzamu metodiku, izmantojot 
taksonomiju, lai nodrošinātu, ka visi 
finansētie projekti ir atbilstīgi Parīzes 
nolīgumā noteiktajiem mērķiem attiecībā 
uz temperatūru, kā arī pārkārtošanās 
procesam uz klimatneitrālu ekonomiku 
un principam, kas paredz neradīt būtisku 
kaitējumu bioloģiskajai daudzveidībai un 
ekosistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina ECB turpināt īstenot tās 
monetārās politikas stratēģijas 
pārskatīšanu, lai pēc iespējas drīzāk 
pārtrauktu finansēt saimnieciskās 
darbības, kas rada būtisku negatīvu 
ietekmi uz vides vai sociālo mērķu 
sasniegšanu; aicina ECB turpināt veikt 
ikgadējus klimata spriedzes testus finanšu 
iestādēm, ko tā uzrauga; aicina ECB 
atbilstīgi tās paustajai apņēmībai, 
īstenojot minētos pasākumus, pēc iespējas 
izmantot ES taksonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b atzinīgi vērtē Eiropas Investīciju 
bankas (EIB) centienus pārskatīt tās 
aizdevumu politiku enerģētikas jomā un 
panākt, ka 50 % no tās darījumiem ir 
saistīti ar klimatrīcību un vides ilgtspēju; 
sagaida, ka pārējie 50 % tās portfeļa būs 
atbilstīgi principam "nekaitēt";

Or. en

Grozījums Nr. 172
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Edina Tóth, 
Maria Spyraki, Radan Kanev, Lídia Pereira

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina Komisiju veicināt 
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paraugprakses apmaiņu dalībvalstu 
starpā saistībā ar publisko investīciju 
nozīmi zaļā kursa īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Pär Holmgren

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c aicina Eiropas uzraudzības 
iestādes (ESA) kopā ar dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm (NCA) ātri 
turpināt to uzraudzīto finanšu iestāžu 
ikgadējos klimata spriedzes testus, kas 
pašreiz tiek īpaši apspriesti Centrālo 
banku un uzraudzības iestāžu tīklā 
finanšu sistēmas zaļināšanai, lai apzinātu, 
kādā ziņā attiecīgo ES finanšu iestāžu 
portfeļi un kuri to produkti ir pakļauti ar 
klimatu saistītiem finanšu riskiem;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c uzskata, ka ECB pilnvarojums cita 
starpā paredz cīņu pret klimata 
pārmaiņām un ilgtspējas veicināšanu; 
tādēļ aicina ECB veikt tās monetārās 
politikas stratēģijas pārskatīšanu, lai tās 
nodrošinājuma struktūru pielāgotu 
Parīzes nolīgumam, un katru gadu 
publiskot informāciju par to, kādā ziņā 
panākta atbilstība Parīzes nolīgumam, 
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vienlaikus sagatavojot skaidru ceļvedi ar 
mērķiem, pēc iespējas šo pasākumu 
īstenošanā atbilstīgi izmantojot ES 
taksonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c aicina Komisiju izvērtēt iespējamos 
jaunus finanšu resursus pārkārtošanās 
finansēšanai, kas ir gan vidiski, gan arī 
sociāli ilgtspējīgi, jo īpaši nodokļu jomā 
(piemēram, nosakot ES mēroga nodokļa 
atvieglojumu uzņēmumiem, ES mantas 
nodokli, oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu), un uzsākt ES fiskālo 
noteikumu reformu, lai veicinātu publiskā 
sektora investīcijas ekonomikas 
dekarbonizācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Marco Dreosto

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c brīdina Komisiju par finanšu 
inženierijas metožu un apšaubāmu 
reizinātāju izmantošanu, lai popularizētu 
vērienīgus skaitļus, kuri tomēr 
neatspoguļo patieso budžeta apmēru;

Or. it
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Grozījums Nr. 177
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Atzinuma projekts
9.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.d uzskata, ka gaidāmā atjauninātā 
ES ilgtspējīgas finansēšanas stratēģija, 
kas tiks publicēta līdz 2020. gada 
4. ceturksnim, ir lieliska iespēja paātrināt 
pāreju uz noturīgāku un ilgtspējīgāku 
finansējumu; šajā saistībā aicina 
Komisiju balstīties uz minēto stratēģiju un 
ierosināt tiesību aktu priekšlikumus par 
standartizētiem uzņēmumu ziņojumiem 
ilgtspējas jomā un uzņēmumu pienācīgu 
rūpību attiecībā uz vidi un cilvēktiesībām; 
aicina Komisiju pārskatīt attiecīgo 
finanšu regulējumu, lai labāk integrētu ar 
ilgtspēju saistītos finanšu riskus, faktorus 
un prioritātes;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
9.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.d aicina Eiropas uzraudzības 
iestādes (ESA) kopā ar dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm (NCA) izstrādāt 
to uzraudzīto finanšu iestāžu ikgadējos 
klimata spriedzes testus, kas pašreiz tiek 
īpaši apspriesti Centrālo banku un 
uzraudzības iestāžu tīklā finanšu sistēmas 
zaļināšanai, lai apzinātu, kādā ziņā 
attiecīgo ES finanšu iestāžu portfeļi un 
kuri to produkti ir pakļauti ar klimatu 
saistītiem finanšu riskiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 179
Marco Dreosto

Atzinuma projekts
9.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.d norāda, ka "Blackrock", 
Komisijas jaunā konsultanta "ilgtspējīga 
finansējuma" jautājumos, iesaistīšana tās 
pienākumu veikšanā var izraisīt interešu 
konfliktus;1a

_________________

1a Šis grozījums jāparedz kā 10. punkts.

Or. it

Grozījums Nr. 180
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
9.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.e aicina Komisiju pārskatīt direktīvu 
par nefinanšu pārskatiem un iesniegt 
jaunu tiesību akta priekšlikumu par 
korporatīvo pārvaldību, lai nodrošinātu, 
ka visi lielie uzņēmumi, kuri veic darbību 
nozarēs ar augstu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, nosaka un publisko to 
oglekļa emisiju samazināšanas mērķus un 
pārkārtošanās plānus, lai savu 
darījumdarbību pielāgotu Parīzes 
nolīgumam;

Or. en
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Grozījums Nr. 181
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
9.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.f aicina Komisiju nodrošināt, ka ar 
bioloģisko daudzveidību saistītie riski, 
ietekme un atkarības aspekti tiek integrēti 
attiecīgajos ES tiesību aktos, tostarp 
direktīvā par nefinanšu pārskatiem, 
regulas par informācijas atklāšanu 
deleģētajos aktos un citos attiecīgajos 
tiesību aktos darījumdarbības un finanšu 
jomā;

Or. en


