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Grozījums Nr. 38
Mick Wallace, Clare Daly

Regulas priekšlikums
1. norāde

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu, 
kā arī 192. panta 1. punktu, 194. panta 1. 
punktu un 194. panta 2. punktu,

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes un vides mērķi ietilpst darbības jomā, jo Taisnīgas pārkārtošanās fonds 
atbalsta tādus vides mērķus kā zemes atjaunošana, kā arī atjaunojamo energoresursu 
enerģijas izmantošanu.

Grozījums Nr. 39
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
1. norāde

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu, 
kā arī 192. panta 1. punktu, 194. panta 1. 
punktu un 194. panta 2. punktu,

Or. en

Pamatojums

Taisnīgas pārkārtošanās fonda darbības jomā ietilpst ne tikai ekonomiskā, sociālā un 
teritoriālā kohēzija (uz ko attiecas 175. pants), bet arī ar vidi saistītas darbības (uz ko 
attiecas LESD 192. panta 1. punkts), piemēram, investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā vai zemes atjaunošanā, un ar enerģētiku/klimatneitralitāti 
saistītas darbības (uz ko attiecas LESD 194. panta 1. punkts un 194. panta 2. punkts), 
piemēram, investīcijas tīras enerģijas tehnoloģiju un atjaunojamo energoresursu enerģijas 
izmantošanā vai energoefektivitātē.
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Grozījums Nr. 40
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
1. norāde

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu, 
kā arī 192. panta 1. punktu, 194. panta 1. 
punktu un 194. panta 2. punktu,

Or. en

Pamatojums

Taisnīgas pārkārtošanās fonda sniegtais atbalsts ir paredzēts arī darbībām, kas saistītas ar 
vides mērķiem (192. pants) un ar sociālo un ekonomisko ietekmi, ko radīs pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku, tostarp atbalstāmām darbībām, ar kurām veicina atjaunojamo 
energoresursu enerģijas izmantošanu un energoefektivitāti (194. pants).

Grozījums Nr. 41
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu, jo īpaši mērķi ierobežot 
temperatūras kāpumu līdz 1,5 °C 
salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni, un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz vides un sociālajā ziņā 
ilgtspējīgiem mērķiem. Ar šo regulu īsteno 
vienu no prioritātēm, kas noteiktas 
paziņojumā par Eiropas zaļo kursu 
("Eiropas zaļais kurss")11, un tā ir daļa no 
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāna12, kas 
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ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

nodrošina īpašu finansējumu saskaņā ar 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu 
kohēzijas politikas kontekstā, lai atbalstītu 
Savienības teritorijas un iedzīvotājus, 
īpaši neaizsargātākos, risinot ekonomiskās 
un sociālās problēmas, kas saistītas ar pēc 
iespējas agrāku un ne vēlāk kā līdz 2040. 
gadam panākamu pāreju uz klimatneitrālu, 
vides ziņā ilgtspējīgu, pilnībā uz 
atjaunojamo energoresursu enerģiju 
balstītu, daudzējādā ziņā resursefektīvu 
un energoefektīvu un aprites ekonomiku, 
kurā atlikušās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas kompensētas ar līdzvērtīgu 
absorbciju, izmantojot dabā balstītus 
risinājumus, un kurā planētas iespēju 
robežās tiek aizsargāts un palielināts 
Savienības dabas kapitāls un iedzīvotāju 
veselība un labklājība.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21,14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu ("Eiropas zaļais 
kurss")11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
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Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kura jāpanāk, 
vienlaikus nepieļaujot vides degradāciju 
un nenodarot būtisku kaitējumu 
ekosistēmām, un kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju, un kurā ir slēgts 
resursu aprites un emisiju loks, un kurā 
salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju 
resursi tiek izmantoti desmitkārt efektīvāk, 
un kurā no ražojumu dizaina un 
ekonomikas tiek izslēgti atkritumi.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21,14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu, kas paredz temperatūras 
pieaugumu pasaulē ierobežot zem 1,5 ° C, 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, koncentrējot 
Savienības finansējumu uz videi 
draudzīgiem (zaļiem) mērķiem, kā arī 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Ar šo 
regulu īsteno vienu no prioritātēm, kas 
noteiktas paziņojumā par Eiropas zaļo 
kursu ("Eiropas zaļais kurss")11, un tā ir 
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pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kompensētas ar līdzvērtīgu absorbciju.

daļa no Ilgtspējīgas Eiropas investīciju 
plāna12, kas nodrošina īpašu finansējumu 
saskaņā ar Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānismu kohēzijas politikas kontekstā, 
lai risinātu ekonomiskās un sociālās 
problēmas, kas saistītas ar pēc iespējas 
agrāku un ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
panākamu pāreju uz pilnībā uz 
atjaunojamo energoresursu enerģiju 
balstītu, daudzējādā ziņā resursefektīvu 
un energoefektīvu, klimatneitrālu aprites 
ekonomiku, un lai atbalstītu Savienības 
reģionus un iedzīvotājus un gādātu par 
tiem, sniedzot sociālo, darba tirgus un 
ekonomisko atbalstu.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21,14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 44
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu ("Eiropas zaļais 
kurss")11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
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politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz ilgtspējīgu, 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, kurā 
atlikušās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kompensētas ar līdzvērtīgu absorbciju un 
resursi izmantoti ilgtspējīgā veidā.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21,14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. es

Grozījums Nr. 45
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu ("Eiropas zaļais 
kurss")11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju, īpaši ar labākām 
dabiskajām oglekļa dioksīda 
piesaistītājsistēmām.
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_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21,14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Mick Wallace, Clare Daly

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kompensētas ar līdzvērtīgu absorbciju.

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu ("Eiropas zaļais 
kurss")11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar ekoloģisku pāreju uz bezoglekļa 
aprites ekonomiku.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21,14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Pamatojums

Nepietiek līdz 2050. gadam panākt tikai oglekļneitralitāti. Ekoloģiska pāreja nozīmē 
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pārkārtot ekonomiku par bezoglekļa ekonomiku, kas darbojas harmonijā ar dabu.

Grozījums Nr. 47
Danilo Oscar Lancini

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem 
(zaļiem) mērķiem. Ar šo regulu īsteno 
vienu no prioritātēm, kas noteiktas 
paziņojumā par Eiropas zaļo kursu 
(“Eiropas zaļais kurss”)11, un tā ir daļa no 
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāna12, kas 
nodrošina īpašu finansējumu saskaņā ar 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu 
kohēzijas politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

(1) Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu ("Eiropas zaļais 
kurss")11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju. Turklāt šai 
regulai ir jāsniedz būtisks ieguldījums 
neaizstājamos pasākumos, lai novērstu 
spēcīgu un pēkšņu deflāciju, ar kuru ES 
saskarsies Covid-19 pandēmijas dēļ, īpašu 
uzmanību pievēršot vairāk skartajām 
ekonomikas nozarēm un reģioniem.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21,14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. it

Grozījums Nr. 48
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares
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Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu ("Eiropas zaļais 
kurss")11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu ekonomiski 
sociālās problēmas, kas saistītas ar ne 
vēlāk kā līdz 2050. gadam panākamu 
pāreju uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, kurā atlikušās siltumnīcefekta 
gāzu emisijas kompensētas ar līdzvērtīgu 
absorbciju.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21,14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 

(1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
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daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu ("Eiropas zaļais 
kurss")11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu 
ekonomiskās un sociālās izmaksas, kas 
saistītas ar līdz 2050. gadam panākamu 
pāreju uz klimatneitrālu un daudzējādā 
ziņā aprites ekonomikas principiem 
atbilstošu ekonomiku, kurā atlikušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas 
ar līdzvērtīgu absorbciju.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21,14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) ES ilgtermiņa klimata stratēģijā ir 
apskatīti enerģētikas un klimata darbības 
scenāriji, kas paredz, ka ES meža nozare 
kopumā nodrošina koksni 60–65 Mtoe 
enerģijas ražošanai. Tā kā šo ierobežoto 
resursu jau esam izmantojuši enerģijas 
ražošanai būtiski vairāk, nekā vajadzētu 
un no šā materiāla izmantošanas ir 
atkarīgas miljoniem darbvietu, TPF 
atbalstu nevajadzētu primāri novirzīt 
pārejai no oglēm uz koksnes biomasu. 
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Apaļkoku dedzināšana būtu maksimāli 
jāierobežo, un tai nebūtu jāpiešķir ES 
līdzekļi.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Taisnīga pārkārtošanās būtu 
jāplāno un jāīsteno, ievērojot zaļajā kursā 
noteikto nekaitēšanas principu, un tai 
nebūtu jāpalielina pasaules (tostarp 
Eiropas) mežu noslodze. Investīcijas būtu 
jāatzīst par atbilstīgām tikai tad, ja 
ziņojums par biomasas ilgtspēju un 
priekšizpēte apliecina, ka ir pieejamas 
atkritumu biomasas plūsmas, kas ir 
pietiekamas attiecīgajai darbībai, un ka 
netiks negatīvi ietekmētas kokapstrādes 
nozares, bioloģiskā daudzveidība un 
oglekļa dioksīda piesaiste zemes 
izmantošanas, zemes izmantošanas 
maiņas un mežsaimniecības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 

(2) Pāreja uz klimatneitrālu, pilnībā uz 
atjaunojamo energoresursu enerģiju 
balstītu, daudzējādā ziņā resursefektīvu 
un energoefektīvu aprites ekonomiku ir 
viens no svarīgākajiem Savienības 
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klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

politikas mērķiem. Eiropas Investīciju 
bankas (EIB) 2019. gada klimata aptauja 
liecina, ka 82 % Savienības iedzīvotāju 
prasa sniegt īpašu finansiālo atbalstu 
enerģētikas pārkārtošanai. 2019. gada 12. 
decembrī Eiropadome apstiprināja mērķi 
līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu 
Savienību saskaņā ar Parīzes nolīguma 
mērķiem. Cīņa pret klimata pārmaiņām un 
vides degradāciju ir grūtības, kuras vidējā 
termiņā un ilgtermiņā varētu pārvērst par 
iespējām, kas dos labumu visiem, ja tās 
tiks izstrādātas sociāli taisnīgā veidā. 
Tomēr ne visi reģioni un dalībvalstis sāk 
nepieciešamo un ārkārtīgi steidzamo 
pārkārtošanos no viena izejas punkta, kā arī 
tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. Daži 
no tiem ir attīstītāki nekā citi, savukārt 
pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku sociālo, 
darba tirgus un ekonomisko ietekmi uz 
tiem reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi 
no fosilā kurināmā — gāzes, oglēm, 
lignīta, kūdras un degslānekļa — un/vai 
nozarēm, kurās ir vislielākā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāte, un uz šo reģionu 
iedzīvotājiem. Daudzi no šiem reģioniem 
ir starp attīstītākajiem attiecīgo 
dalībvalstu reģioniem, taču tiem draud 
spēcīga ekonomikas un sociālā lejupslīde, 
ja pārkārtošanās netiks pareizi vadīta. 
Šāda situācija rada ne tikai dažāda ātruma 
pārkārtošanās risku Savienībā attiecībā uz 
rīcību klimata politikas jomā, bet arī 
pieaugošas atšķirības starp reģioniem, kas 
kaitē sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas mērķiem. Tādēļ ir ārkārtīgi 
svarīgi steidzami atbalstīt reģionus un 
dalībniekus, kuru ieguldījums ir svarīgs 
ātras un taisnīgas pārkārtošanās 
nodrošināšanā saskaņā ar Savienības 
klimata mērķiem, un šīs atšķirības 
nepalielināt vēl vairāk.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Sirpa Pietikäinen
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Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai sasniegtu šos 
mērķus, ir ļoti svarīgi, ka līmeņatzīmes un 
kritēriji, ar ko mēra TPF finansētajās 
programmās panākto progresu, ir 
pietiekami vērienīgi izvirzītā mērķa 
sasniegšanai. Šajā saistībā ir 
nepieciešams nelineāri un strauji uzlabot 
pārkārtošanās pasākumus un īstenot 
zinātnē balstītu retropolācijas pieeju, lai 
vērienības līmenis būtu augstāks un lai 
investīcijas netiktu zaudētas un 
ekonomikā nerastos iesīkste. Lai gan cīņa 
pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem 
un vidējā termiņā nodrošinās iespējas un 
risināmus jautājumus, ne visi reģioni un 
dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena 
izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas 
reaģēšanas spējas. Daži no tiem ir 
attīstītāki nekā citi, savukārt pārkārtošanās 
ir saistīta ar plašāku sociālo un ekonomisko 
ietekmi uz tiem reģioniem, kuri lielā mērā 
ir atkarīgi no fosilā kurināmā — jo īpaši 
oglēm, lignīta, kūdras un degslānekļa — 
vai nozarēm, kurās ir vislielākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte. 
Šāda situācija rada ne tikai dažāda ātruma 
pārkārtošanās risku Savienībā attiecībā uz 
rīcību klimata politikas jomā, bet arī 
pieaugošas atšķirības starp reģioniem, kas 
kaitē sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas mērķiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

(2) 2019. gada 12. decembrī 
Eiropadome apstiprināja mērķi līdz 2050. 
gadam panākt klimatneitrālu Savienību 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. 
Deflācijas ietekme cīņā pret klimata 
pārmaiņām vidējā termiņā radīs 
sociālekonomiskus zaudējumus, un tāpēc 
tai būs arī ietekme uz vidi, kas ne vienmēr 
būs labvēlīga. Turklāt, ņemot vērā to, ka 
Covid-19 pandēmija izraisīs dziļu recesiju 
un atbilstīgas ECB monetārās politikas 
trūkuma gadījumā — ilgstošu deflāciju, 
pašreiz vairāk nekā jebkad agrāk būtu 
lietderīgi mazināt Eiropas Savienības 
klimata politikas prociklisko ietekmi, 
pārliekot termiņu Eiropadomes 
apstiprinātā mērķa sasniegšanai. Turklāt 
ne visi reģioni un dalībvalstis sāk 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku no viena izejas punkta, kā arī 
tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. Daži 
no tiem ir attīstītāki nekā citi, savukārt 
pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku sociālo 
un ekonomisko ietekmi uz tiem reģioniem, 
kuri lielā mērā ir atkarīgi no fosilā 
kurināmā — jo īpaši oglēm, lignīta, kūdras 
un degslānekļa — vai nozarēm, kurās ir 
vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

Or. it

Grozījums Nr. 55
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Mick Wallace, Clare Daly

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

(2) Ekoloģiska pāreja uz bezoglekļa 
aprites ekonomiku ir viens no 
svarīgākajiem Savienības politikas 
mērķiem. 2019. gada 12. decembrī 
Eiropadome apstiprināja mērķi līdz 2050. 
gadam panākt klimatneitrālu Savienību 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. Lai 
gan cīņa pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem 
un vidējā termiņā nodrošinās iespējas un 
risināmus jautājumus, ne visi reģioni un 
dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena 
izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas 
reaģēšanas spējas. Daži no tiem ir 
attīstītāki nekā citi, savukārt pārkārtošanās 
ir saistīta ar plašāku sociālo un ekonomisko 
ietekmi uz tiem reģioniem, kuri lielā mērā 
ir atkarīgi no fosilā kurināmā — jo īpaši 
oglēm, lignīta, kūdras un degslānekļa — 
vai nozarēm, kurās ir vislielākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte. 
Šāda situācija rada ne tikai dažāda ātruma 
pārkārtošanās risku Savienībā attiecībā uz 
rīcību klimata politikas jomā, bet arī 
pieaugošas atšķirības starp reģioniem, kas 
kaitē sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas mērķiem. Šā iemesla dēļ būtu 
jāizvirza divi Taisnīgas pārkārtošanās 
fonda mērķi — pirmkārt, risināt 
jautājumus saistībā ar sociālekonomisko 
ietekmi, ko radīs ekoloģiska 
pārkārtošanās uz bezoglekļa aprites 
ekonomiku, un, otrkārt, mazināt 
sociālekonomisko nevienlīdzību skartajos 
reģionos.

Or. en

Pamatojums

Divu mērķu pamatojums.
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Grozījums Nr. 56
Sara Cerdas

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā — jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa — vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Šāda situācija rada ne 
tikai dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem. Ir jākoncentrējas uz tālākajiem 
reģioniem, ņemot vērā to neaizsargātību 
pret klimata pārmaiņām un dabas 
katastrofām, kā arī uz bioloģisko 
daudzveidību un atjaunojamo 
energoresursu enerģiju.

Or. pt

Grozījums Nr. 57
Esther de Lange, Lídia Pereira
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Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda finansējums būtu 
jāpiešķir dalībvalstīm ar nosacījumu, ka 
tās ir apņēmušās sasniegt minēto mērķi, t. 
i., līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu 
Savienību. Lai gan cīņa pret klimata 
pārmaiņām un vides degradāciju ilgtermiņā 
dos labumu visiem un vidējā termiņā 
nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā — jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa — vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Šāda situācija rada ne 
tikai dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar 
Parīzes nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa 
pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem 
un vidējā termiņā nodrošinās iespējas un 
risināmus jautājumus, ne visi reģioni un 
dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena 
izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas 
reaģēšanas spējas. Daži no tiem ir 
attīstītāki nekā citi, savukārt pārkārtošanās 
ir saistīta ar plašāku sociālo un ekonomisko 
ietekmi uz tiem reģioniem, kuri lielā mērā 
ir atkarīgi no fosilā kurināmā – jo īpaši 
oglēm, lignīta, kūdras un degslānekļa – vai 
nozarēm, kurās ir vislielākā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāte. Šāda situācija 
rada ne tikai dažāda ātruma pārkārtošanās 
risku Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem, lai gan 
Covid-19 pandēmijai būs būtiska ietekme 
uz šo mērķi. 2019. gada 12. decembrī 
Eiropadome apstiprināja mērķi līdz 2050. 
gadam panākt klimatneitrālu Savienību, 
vienai dalībvalstij norādot, ka tā nevar 
apņemties sasniegt šo mērķi. Lai gan cīņa 
pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju ilgtermiņā dos vispārēju 
labumu un vidējā termiņā nodrošinās 
iespējas un risināmus jautājumus, ne visi 
reģioni un dalībvalstis sāk pārkārtošanos 
no viena izejas punkta, kā arī tiem ir 
atšķirīgas reaģēšanas spējas. Daži no tiem 
ir attīstītāki nekā citi, savukārt 
pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku sociālo 
un ekonomisko ietekmi uz tiem reģioniem, 
kuri lielā mērā ir atkarīgi no fosilā 
kurināmā — jo īpaši oglēm un lignīta, kā 
arī kūdras un degslānekļa — vai nozarēm, 
kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Šāda situācija rada ne 
tikai dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 59
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 

(2) Pāreja uz klimatneitrālu, vidiski 
ilgtspējīgu, pilnībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģiju balstītu, 
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12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar 
Parīzes nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa 
pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem 
un vidējā termiņā nodrošinās iespējas un 
risināmus jautājumus, ne visi reģioni un 
dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena 
izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas 
reaģēšanas spējas. Daži no tiem ir 
attīstītāki nekā citi, savukārt pārkārtošanās 
ir saistīta ar plašāku sociālo un ekonomisko 
ietekmi uz tiem reģioniem, kuri lielā mērā 
ir atkarīgi no fosilā kurināmā – jo īpaši 
oglēm, lignīta, kūdras un degslānekļa – vai 
nozarēm, kurās ir vislielākā siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāte. Šāda situācija 
rada ne tikai dažāda ātruma pārkārtošanās 
risku Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

daudzējādā ziņā resursefektīvu un 
energoefektīvu aprites ekonomiku ir 
Savienības jaunā stratēģija 
sociālekonomiskajai attīstībai. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību, lai virzītos uz 
Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanu. Lai 
gan cīņa pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem 
un vidējā termiņā nodrošinās iespējas un 
risināmus jautājumus, ne visi iedzīvotāji un 
ne visas teritorijas sāk pārkārtošanos no 
viena izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas 
reaģēšanas spējas. Dažas teritorijas ir 
attīstītākas nekā citas, savukārt 
pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku sociālo 
un ekonomisko ietekmi uz tiem 
iedzīvotājiem un teritorijām, kuri lielā 
mērā ir atkarīgi no fosilā kurināmā — jo 
īpaši oglēm, lignīta, kūdras un degslānekļa 
— vai nozarēm, kurās ir vislielākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte. 
Šāda situācija rada ne tikai dažāda ātruma 
pārkārtošanās risku Savienībā attiecībā uz 
rīcību klimata politikas jomā, bet arī 
pieaugošas atšķirības starp cilvēkiem un 
teritorijām, kā arī teritoriju iekšienē, un 
tas kaitē sociālās, ekonomiskās un 
teritoriālās kohēzijas mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 60
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 

(2) Pāreja uz klimatneitrālu un 
noturīgu aprites ekonomiku ir viens no 
svarīgākajiem Savienības politikas 
mērķiem. 2019. gada 12. decembrī 
Eiropadome apstiprināja mērķi līdz 2050. 
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klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

gadam panākt klimatneitrālu Savienību 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. Lai 
gan cīņa pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem 
un vidējā termiņā nodrošinās iespējas un 
risināmus jautājumus, ne visi reģioni un 
dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena 
izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas 
reaģēšanas spējas, turklāt tie ir atšķirīgā 
apmērā pieņēmuši politiku un 
pasākumus, kas atbalsta šo 
pārkārtošanos. Daži no tiem ir attīstītāki 
nekā citi, savukārt pārkārtošanās ir saistīta 
ar plašāku sociālo un ekonomisko ietekmi 
uz tiem reģioniem, kuri lielā mērā ir 
atkarīgi no fosilā kurināmā — jo īpaši 
oglēm, lignīta, kūdras un degslānekļa — 
vai nozarēm, kurās ir vislielākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte. 
Šāda situācija rada ne tikai dažāda ātruma 
pārkārtošanās risku Savienībā attiecībā uz 
rīcību klimata politikas jomā, bet arī 
pieaugošas atšķirības starp reģioniem, kas 
kaitē sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
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sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar 
plašāku sociālo un ekonomisko ietekmi uz 
tiem reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi 
no fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, 
lignīta, kūdras un degslānekļa – vai 
nozarēm, kurās ir vislielākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte. 
Šāda situācija rada ne tikai dažāda 
ātruma pārkārtošanās risku Savienībā 
attiecībā uz rīcību klimata politikas jomā, 
bet arī pieaugošas atšķirības starp 
reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Īstenojot pārkārtošanos reģionos, kuros 
liela daļa enerģijas tiek ražota no 
fosilajiem kurināmajiem, nevajadzētu 
paļauties uz ātriem pasākumiem, kuri 
ietver pāreju uz tādiem darbības veidiem 
un tādu tehnoloģiju izmantošanu, kas var 
izraisīt vides degradāciju, kavēt 
apritīgumu un resursu izmantošanu pēc 
kaskādes principa. Galvenajiem 
pārkārtošanās instrumentiem būtu jābūt 
tehnoloģiskai zinātībai, risinājumiem, ko 
nenāksies nožēlot, un investīcijām 
energotaupībā un energoefektivitātē.

Or. en

Pamatojums

Reģioni, kuros daudz izmanto ogles un kūdru, ir īpaši ne tikai sociālajā ziņā. Aizstājot 
enerģijas ražošanu no piesārņojošiem energoresursiem, nevar paļauties uz šķietami 
vienkāršiem risinājumiem, kuru izmantošana pasliktinātu vides situāciju un dažos gadījumos 
arī pasliktinātu vai vismaz īpaši neuzlabotu situāciju klimata jomā.

Grozījums Nr. 62
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 

(2) Pāreja uz ilgtspējīgu, klimatneitrālu 
aprites ekonomiku ir viens no 
svarīgākajiem Savienības politikas 
mērķiem. 2019. gada 12. decembrī 
Eiropadome apstiprināja mērķi līdz 2050. 
gadam panākt klimatneitrālu Savienību 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. Lai 
gan cīņa pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem 
un vidējā termiņā nodrošinās iespējas un 
risināmus jautājumus, ne visi reģioni un 
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sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena 
izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas 
reaģēšanas spējas. Daži no tiem ir 
attīstītāki nekā citi, savukārt pārkārtošanās 
ir saistīta ar plašāku sociālo un ekonomisko 
ietekmi uz tiem reģioniem, kuri lielā mērā 
ir atkarīgi no fosilā kurināmā ― jo īpaši 
oglēm, lignīta, kūdras un degslānekļa ― 
vai nozarēm, kurās ir vislielākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte. 
Šāda situācija rada ne tikai dažāda ātruma 
pārkārtošanās risku Savienībā attiecībā uz 
rīcību klimata politikas jomā, bet arī 
pieaugošas atšķirības starp reģioniem, kas 
kaitē sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas mērķiem.

Or. es

Grozījums Nr. 63
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 

(2) Pāreja uz klimatneitrālu un 
netoksisku aprites ekonomiku ir viens no 
svarīgākajiem Savienības politikas 
mērķiem. 2019. gada 12. decembrī 
Eiropadome apstiprināja mērķi līdz 2050. 
gadam panākt klimatneitrālu Savienību 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. Lai 
gan cīņa pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem 
un vidējā termiņā nodrošinās iespējas un 
risināmus jautājumus, ne visi reģioni un 
dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena 
izejas punkta, kā arī tiem ir atšķirīgas 
reaģēšanas spējas. Daži no tiem ir 
attīstītāki nekā citi, savukārt pārkārtošanās 
ir saistīta ar plašāku sociālo un ekonomisko 
ietekmi uz tiem reģioniem, kuri lielā mērā 
ir atkarīgi no fosilā kurināmā — jo īpaši 
oglēm, lignīta, kūdras un degslānekļa — 
vai nozarēm, kurās ir vislielākā 
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intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte. 
Šāda situācija rada ne tikai dažāda ātruma 
pārkārtošanās risku Savienībā attiecībā uz 
rīcību klimata politikas jomā, bet arī 
pieaugošas atšķirības starp reģioniem, kas 
kaitē sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Nulles piesārņojuma un netoksisku materiālu aprites cikla/aprites ekonomika ir viens no zaļā 
kursa mērķiem.

Grozījums Nr. 64
Inese Vaidere

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, 
kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās 
ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 

(2) Pāreja uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku ir viens no svarīgākajiem 
Savienības politikas mērķiem. 2019. gada 
12. decembrī Eiropadome apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā nodrošinās iespējas un risināmus 
jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis 
sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, 
kā arī tiem ir atšķirīgas reaģēšanas spējas. 
Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, 
savukārt pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku 
sociālo un ekonomisko ietekmi uz tiem 
reģioniem, kuri lielā mērā ir atkarīgi no 
fosilā kurināmā — jo īpaši oglēm, lignīta, 
enerģijas ražošanā izmantotās kūdras un 
degslānekļa — vai nozarēm, kurās ir 
vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai 
dažāda ātruma pārkārtošanās risku 
Savienībā attiecībā uz rīcību klimata 
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starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības 
starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai, jāmazina nevienlīdzība, 
jāsaglabā un jāattīsta vietējās 
konkurences priekšrocības un tā nedrīkst 
nevienu atstāt novārtā. Tāpēc gan 
Savienībai, gan dalībvalstīm, gan arī 
dažādiem reģionālajiem un vietējiem 
dalībniekiem jau no paša sākuma būtu 
jāņem vērā tās sociālā, darba tirgus un 
ekonomiskā ietekme un jāizmanto visi 
iespējamie instrumenti, lai mazinātu 
nelabvēlīgās sekas un palielinātu labvēlīgo 
ietekmi, piemēram, jaunu, pienācīgu un 
ilgtspējīgu darbvietu izveidi un gaisa 
kvalitātes uzlabošanos. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
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pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā, vidiskā un sociālā 
ietekme un jāizmanto visi iespējamie 
instrumenti, lai mazinātu nelabvēlīgās 
sekas. Turklāt tām būtu jānodrošina, ka 
investīcijas tiek novirzītas tādām 
saimnieciskām darbībām, kam ir 
vislielākā labvēlīgā ietekme uz vidi un kas 
vietējā ekonomikā nodrošina ticamu 
ilgtermiņa perspektīvu un nākotnes 
prasībām pielāgotas darba iespējas. Šajā 
ziņā liela nozīme ir Savienības budžeta 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai, zinātniski pamatotai un 
visiem sociāli pieņemamai. Tāpēc gan 
Savienībai, gan dalībvalstīm jau no paša 
sākuma ir jāņem vērā tās ekonomiskā, 
vidiskā un sociālā ietekme, un patiesā 
ietekme uz klimatu un jāizmanto visi 
iespējamie instrumenti, lai mazinātu 
nelabvēlīgās sekas. Pārkārtošanās 
pasākumiem būtu jāatbilst Eiropas zaļajā 
kursā noteiktajam nekaitēšanas 
principam un jāatbalsta risinājumi, ko 
nenāksies nožēlot. Šajā ziņā liela nozīme ir 
nosacījumiem, ar kādiem piešķir atbalstu 
no Savienības budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 68
João Ferreira
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Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tai ir jānodrošina, ka tiek 
ievērotas skarto darba ņēmēju tiesības uz 
pienācīgu nodarbinātību, pielāgojot viņu 
prasmes mainīgajām darbvietu prasībām. 
Tāpēc gan Savienībai, gan dalībvalstīm jau 
no paša sākuma ir jāņem vērā tās 
ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

Or. pt

Grozījums Nr. 69
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā 
liela nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt orientētai uz cilvēkiem, taisnīgai, 
iekļaujošai un jāsniedz iespējas visiem, 
nevienu neatstājot novārtā. Tāpēc gan 
Savienībai, gan dalībvalstīm jau no paša 
sākuma ir jāņem vērā tās ekonomiskā un 
sociālā ietekme un jāizmanto visi 
iespējamie instrumenti, lai novērstu 
nelabvēlīgās sekas un, ja tās nav 
novēršamas, tad mazinātu tās, un lai 
radītu jaunas iespējas tiem cilvēkiem un 
teritorijām, ko pārkārtošanās ietekmē 
visvairāk. Šajā ziņā liela nozīme ir 
Savienības budžetam.

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Petar Vitanov

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Taisnīgai klimata politikas 
un enerģētikas pārkārtošanai vajadzētu 
aptvert visus, un tai būtu jārada 
nosacījumi enerģētiskās nabadzības 
izskaušanai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā 
liela nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai, novēršot iekšējā tirgus 
izkropļojumus. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
novērstu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā 
papildinoša nozīme ir Savienības 
budžetam.

Or. it

Grozījums Nr. 72
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Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai, iekļaujošai un visiem 
sociāli pieņemamai, jāmazina 
nevienlīdzība un tā nedrīkst nevienu atstāt 
novārtā. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Sara Cerdas

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas un palielinātu 
ieguvumus. Šajā ziņā liela nozīme ir 
Savienības budžetam.

Or. pt

Grozījums Nr. 74
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Mick Wallace, Clare Daly

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un visiem sociāli 
pieņemamai. Tāpēc gan Savienībai, gan 
dalībvalstīm jau no paša sākuma ir jāņem 
vērā tās ekonomiskā un sociālā ietekme un 
jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai 
mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela 
nozīme ir Savienības budžetam.

(3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai un jāsekmē 
sociālekonomiska vienlīdzība. Tāpēc gan 
Savienībai, gan dalībvalstīm jau no paša 
sākuma ir jāņem vērā tās ekonomiskā un 
sociālā ietekme un jāizmanto visi 
iespējamie instrumenti, lai mazinātu 
nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela nozīme 
ir Savienības budžetam.

Or. en

Pamatojums

Lai taisnīga pārkārtošanās gūtu publisku atbalstu, svarīgi ir nevis nomierināt sabiedrību, bet 
gan tiekties uz sociālekonomisku vienlīdzību, tādēļ tā būtu jāizvirza kā TPF otrais mērķis. 
Šādi varam panākt patiesu sabiedrības atbalstu rīcībai klimata jomā.

Grozījums Nr. 75
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pārkārtošanās uz oglekļneitrālu 
ekonomiku ir arī iespēja radīt vairāk 
darbvietu. Eiropas Komisijas 2019. gada 
pārskatā "Nodarbinātība un sociālie 
procesi Eiropā" (ESDE) secināts, ka 
pārkārtošanās uz oglekļneitrālu 
ekonomiku vairos pieejamo darbvietu 
skaitu. Paredzams, ka pārkārtošanās gaitā 
ES līdz 2030. gadam bez jau plānotajiem 
12 miljoniem jaunu darbvietu radīsies vēl 
papildus 1,2 miljoni darbvietu. Komisija 
norāda, ka pārkārtošanās varētu mazināt 
arī pašreiz novērojamo, automatizācijas 
un digitalizācijas radīto darbvietu 
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polarizāciju, proti, radīt atalgojuma un 
prasmju ziņā vidēja līmeņa darbvietas, jo 
īpaši tādās nozarēs kā būvniecība un 
ražošana.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Alternatīvās enerģijas ražošanas 
tehnoloģijas, kas izmanto vēja un saules 
enerģiju, jau pašreiz izmaksu ziņā spēj 
konkurēt ar tradicionālajām enerģijas 
ražošanas tehnoloģijām — tās neprasa 
nekādas kurināmā izmaksas un nekādas 
mainīgās ekspluatācijas un uzturēšanas 
izmaksas. Lai tās būtu konkurētspējīgas 
ilgtermiņā, svarīgs faktors ir tas, vai 
tehnoloģiju attīstība un palielināts 
ražošanas apjoms spēs būtiski pazemināt 
kapitāla izmaksas un laika gaitā 
izlīdzinātās enerģijas izmaksas. Tā kā šīs 
tehnoloģijas varētu nodrošināt augstas 
kvalifikācijas darbvietu radīšanu un radīt 
iespējas patērētājiem un enerģētikas 
kopienām, atbalsts būs paredzēts 
galvenokārt tām. Būtu pēc iespējas 
jāsamazina ietekme uz zemes 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 77
João Ferreira

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

(3a) Ja TPF vēlas sasniegt savu mērķi, 
ir svarīgi palielināt ES budžetu, 
pastiprinot tā nozīmi strukturālā, 
investīciju un kohēzijas finansējuma, kas 
paredzēts patiesai ekonomiskai un 
sociālai konverģencei starp dalībvalstīm, 
un finansējuma ražošanas nozarēm un 
nodarbinātībai ar tiesībām pārdalīšanā.

Or. pt

Grozījums Nr. 78
João Ferreira

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Kohēzijas politikas instrumentu 
uzlabošanai un ES budžeta atvieglošanai 
ir būtiska nozīme, ņemot vērā pašreizējo 
Covid-19 pandēmijas radīto ekonomisko 
un sociālo situāciju dalībvalstīs. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt tiesībām brīvi 
novirzīt apropriācijas starp fondiem, 
izdevumu posteņiem un prioritātēm 
saskaņā ar to ekonomiskajām un 
sociālajām vajadzībām neatkarīgi no 
tematiskajiem koncentrācijas mērķiem un 
ES makroekonomiskajiem un/vai 
politiskajiem nosacījumiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 79
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(3b) Ierobežoto dabas resursu 
izmantošanai būtu jāatbilst nākotnes 
prasībām un jābūt inovatīvai, zinātniski 
pamatotai un kaskādes principam 
atbilstošai. Tā kā arī finanšu resursi, 
tostarp valstu budžeti, ir ierobežoti, 
līdzekļi būtu jāpiešķir tādu tehnoloģiju 
ieviešanai, kuru ekspluatācija pēc 
sākotnējās izvēršanas nav atkarīga no 
subsīdijām un kuras tādējādi palīdz 
sasniegt mūsu ilgtermiņa mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tam būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti līdz 2050. 
gadam un visu pārējo Savienības vides 
mērķu sasniegšana, reģionālā līmenī 
apvienojot Savienības budžeta izdevumus 
klimata un sociālajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tam būtu jāatbalsta iedzīvotāji un 
teritorijas tās sociālās un ekonomiskās 
ietekmes mazināšanā, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā un 
vietējā līmenī apvienojot Savienības 
budžeta izdevumus klimata, vides un 
sociālajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tam būtu jāpalīdz novērst negatīvās 
sociālās un ekonomiskās sekas, ko rada 
gan pāreja uz Savienības klimatneitralitāti, 
gan Covid-19 krīze, reģionālā līmenī 
apvienojot Savienības budžeta izdevumus 
klimata un sociālajiem mērķiem.

Or. it

Grozījums Nr. 83
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
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4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Savienībai būtu jāgādā par reģioniem un 
to iedzīvotājiem un jāatbalsta tie pārejā uz 
Savienības klimatneitralitāti, visos 
attiecīgajos līmeņos apvienojot Savienības 
budžeta izdevumus klimata, kohēzijas un 
sociālajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tam būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada ne vēlāk kā 
līdz 2050. gadam panākama pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 85
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
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Casares

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata un sociālajiem 
mērķiem.

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpapildina citas darbības saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. 
Tam būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti līdz 2050. 
gadam, reģionālā līmenī apvienojot 
Savienības budžeta izdevumus klimata un 
sociālajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus, šajā nolūkā nodrošinot, ka 
tiek īstenoti jauni, inovatīvi un ilgtspējīgi 
publiskā un privātā sektora projekti un 
citi pasākumi, kas var pārveidot vietējo 
ekonomiku, darba dzīvi un privātos 
uzņēmumus tā, lai tie būtu klimatneitrāli, 
aprites principiem atbilstoši, netoksiski un 
citos vides aspektos ilgtspējīgi. Saskaņā ar 
TPF konkrēto mērķi TPF atbalstītajām 
darbībām būtu tieši jāveicina pārkārtošanās 
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pantā. ietekmes mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību, šajā saistībā atbalstot 
izglītību un pārkvalifikāciju un finansējot 
darbietilpīgus projektus, kuri rada 
darbvietas, piemēram, ilgtspējīgas 
būvniecības un zaļās infrastruktūras 
projektus. Tas atspoguļots TPF konkrētajā 
mērķī, kas ir noteikts tajā pašā līmenī un 
norādīts kopā ar politikas mērķiem Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [4.] pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir novērst klimata un 
vides politikas pārkārtošanas negatīvo 
ietekmi un, ja tā nav novēršama, tad 
mazināt to, atbalstot vissmagāk skartos 
iedzīvotājus un teritorijas, it īpaši tieši 
skartos darba ņēmējus, un sniedzot tiem 
jaunas iespējas. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un stiprinot tās noturību ar 
tiešu atbalstu vides un sociālajā ziņā 
ilgtspējīgiem pasākumiem, kā arī mazinot 
pārkārtošanās nelabvēlīgās sociālās 
sekas. Tas atspoguļots TPF konkrētajā 
mērķī, kas ir noteikts tajā pašā līmenī un 
norādīts kopā ar politikas mērķiem Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [4.] pantā.
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Or. en

Grozījums Nr. 88
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo 
ietekmi uz nodarbinātību. Tas atspoguļots 
TPF konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā 
pašā līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir ne tikai mazināt 
klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, bet arī 
radīt un pastiprināt turpmāko labvēlīgo 
ietekmi, atbalstot vissmagāk skartās 
teritorijas un to iedzīvotājus, MVU, 
inovatīvo nozaru dalībniekus, 
lauksaimniekus un it īpaši attiecīgos darba 
ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto mērķi 
TPF atbalstītajām darbībām būtu tieši 
jāpalīdz sekmēt un katalizēt 
pārkārtošanos, radot jaunas ilgtspējīgas 
nodarbinātības iespējas, mazinot 
nelabvēlīgās sociālās sekas un finansējot 
vietējās ekonomikas diversifikāciju, 
ilgtspēju un modernizāciju. Tas atspoguļots 
TPF konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā 
pašā līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas (5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
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pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā. Turklāt no ERAF un ESF+ 
pārvietotie līdzekļi būtu jāizmanto 
saskaņoti, lai ES resursiem būtu pēc 
iespējas lielāka pievienotā vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Dan-Ștefan Motreanu

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. TPF pasākumiem 
vajadzētu neitralizēt iedzīvotāju skaita 
samazināšanos reģionos enerģētikas 
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mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

pārkārtošanas procesā. Tas atspoguļots 
TPF konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā 
pašā līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

Or. ro

Grozījums Nr. 91
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir atbalstīt 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku un darbības, kuru mērķis ir 
mazināt klimata pārmaiņu negatīvo 
ietekmi, atbalstot vissmagāk skartās 
teritorijas un attiecīgos darba ņēmējus. 
Saskaņā ar TPF konkrēto mērķi TPF 
atbalstītajām darbībām būtu tieši jāveicina 
pārkārtošanās ietekmes mazināšana, 
finansējot vietējās ekonomikas 
diversifikāciju un modernizāciju un 
mazinot negatīvo ietekmi uz nodarbinātību. 
Tas atspoguļots TPF konkrētajā mērķī, kas 
ir noteikts tajā pašā līmenī un norādīts kopā 
ar politikas mērķiem Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [4.] pantā.

Or. pl

Grozījums Nr. 92
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
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González Casares

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo 
ietekmi uz nodarbinātību. Tas atspoguļots 
TPF konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā 
pašā līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
atvieglošana un mazināšana, radot jaunas 
ilgtspējīgas nodarbinātības iespējas, 
mazinot negatīvo ietekmi uz 
nodarbinātību un nelabvēlīgās sociālās 
sekas, kā arī finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
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mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Fondam būtu jāpalīdz 
saglabāt dabas mantojumu un novērst 
vides degradāciju. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus, un palīdzēt ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam taisnīgā veidā pārkārtoties 
uz klimatneitralitāti. Saskaņā ar TPF 
konkrēto mērķi TPF atbalstītajām 
darbībām būtu tieši jāveicina pārkārtošanās 
ietekmes mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 95
Danilo Oscar Lancini

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina gan pārkārtošanās, gan 
Covid-19 radītās krīzes ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un novēršot negatīvo 
ietekmi uz nodarbinātību. Tas atspoguļots 
TPF konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā 
pašā līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

Or. it

Grozījums Nr. 96
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata un 
vides pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
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mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

Or. es

Grozījums Nr. 97
João Ferreira

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana un izlīdzināšana, finansējot 
vietējās ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

Or. pt

Grozījums Nr. 98
Mick Wallace, Clare Daly
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Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķis ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību. Tas atspoguļots TPF 
konkrētajā mērķī, kas ir noteikts tajā pašā 
līmenī un norādīts kopā ar politikas 
mērķiem Regulas (ES) [jaunā KNR] [4.] 
pantā.

(5) Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (TPF), kas ir viens no 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma 
pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas 
politiku. TPF mērķi ir mazināt klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi, atbalstot 
vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos 
darba ņēmējus, un novērst nevienlīdzību. 
Saskaņā ar TPF konkrētajiem mērķiem 
TPF atbalstītajām darbībām būtu tieši 
jāveicina pārkārtošanās ietekmes 
mazināšana, finansējot vietējās 
ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazinot negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību, un jānodrošina 
ilgtspējīga attīstība, kas mazinātu 
nevienlīdzību šajās teritorijās. Tas 
atspoguļots TPF konkrētajos mērķos.

Or. en

Pamatojums

Taisnīgas pārkārtošanās fondam būtu jāpalīdz novērst sociālekonomisko nevienlīdzību 
reģionos, kuri saņem fonda atbalstu. Tas ir labākais veids, kā panākt sabiedrības atbalstu, kā 
arī veidot ilgtspējīgu sabiedrību un efektīvus klimata pasākumus.

Grozījums Nr. 99
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Piešķirot Savienības atbalstu un 
finansējumu no TPF, būtu jāpārliecinās, 
ka visi atbalsttiesīgie projekti katrā 
dalībvalstī atbilst Regulā (ES) XX/XXX, 
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ar ko izveido klimatneitralitātes 
panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 
2018/1999 (jaunajā Eiropas Klimata 
aktā), noteiktajam visu dalībvalstu 
pienākumam ne vēlāk kā līdz 2050. 
gadam valstīs panākt klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 100
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Taisnīgas pārkārtošanās fonds 
nedrīkst padziļināt pašreizējo 
nevienlīdzību starp dalībvalstīm, nedz arī 
vājināt vienoto tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 
vērienīgākiem Savienības mērķiem, kā 
ierosināts Eiropas zaļajā kursā, TPF būtu 
jāsniedz būtisks ieguldījums vispārējos 
klimata pasākumos. Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai 

(6) TPF kopā ar līdzekļiem, kas, 
iespējams, pārvietoti no ERAF un ESF+, 
vajadzētu būtiski mazināt deflācijas 
ietekmi, ko rada gan cīņa pret klimata 
pārmaiņām, gan Covid-19, īpašu 
uzmanību pievēršot vairāk skartajām 
ekonomikas nozarēm un reģioniem.
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sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 
25 % apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Šo mērķi palīdzēs pilnībā 
sasniegt līdzekļi, kas pārvietoti no ERAF 
un ESF+.

Or. it

Grozījums Nr. 102
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, kas paredz radīt iespējas, kā padarīt 
šo pasaules daļu pārtikušāku, 
iekļaujošāku, veselāku un zaļāku, TPF 
būtu jāsniedz būtisks ieguldījums 
vispārējos klimata pasākumos, jāpārveido 
un jāmodernizē vietējā ekonomika un 
jāpaātrina pēc iespējas agrāka un ne 
vēlāk kā līdz 2050. gadam panākama 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu, pilnībā 
uz atjaunojamo energoresursu enerģiju 
balstītu, daudzējādā ziņā resursefektīvu 
un energoefektīvu aprites ekonomiku. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

Or. en
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Grozījums Nr. 103
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos 
un tas nedrīkstētu nekādi kavēt to mērķu 
sasniegšanu, kuri izvirzīti klimata jomas 
tiesību aktos, īpaši ZIZIMM jomas un 
vides tiesību aktos, it īpaši Ūdens 
pamatdirektīvā un dabas aizsardzības 
direktīvās. Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 25 
% apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Šo mērķi palīdzēs pilnībā 
sasniegt līdzekļi, kas pārvietoti no ERAF 
un ESF+.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Clare Daly, Mick Wallace

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 



PE650.732v02-00 50/178 AM\1206566LV.docx

LV

nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtiski 
ieguldījumi vispārējos klimata pasākumos 
un jāpalīdz aizsargāt cilvēktiesības uz 
dzīvošanai piemērotu klimatu, tiesības uz 
ilgtspējīgu attīstību un tiesības uz 
pienācīgiem dzīves apstākļiem. Resursi no 
TPF pašu finansējuma ir papildu līdzekļi, 
kas papildina investīcijas, kas vajadzīgas, 
lai sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 25 
% apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Šo mērķi palīdzēs pilnībā 
sasniegt līdzekļi, kas pārvietoti no ERAF 
un ESF+.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešama uz tiesībām balstīta pieeja klimata pasākumiem, un viens no taisnīgas 
pārkārtošanās principiem ir šo sociālekonomisko tiesību ievērošana.

Grozījums Nr. 105
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
ierobežot temperatūras kāpumu līdz 1,5 
°C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni atbilstīgi Savienības 
saistībām īstenot Parīzes nolīgumu, 
saistībām attiecībā uz Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā kursā 
un Eiropas Klimata aktā, TPF būtu 
jāsniedz būtisks ieguldījums vispārējos 
klimata pasākumos. Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 



AM\1206566LV.docx 51/178 PE650.732v02-00

LV

mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 
vismaz 50 % apmērā no Savienības 
budžeta izdevumiem. Šo mērķi palīdzēs 
pilnībā sasniegt līdzekļi, kas pārvietoti no 
ERAF un ESF+.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos 
un jāpaātrina ne vēlāk kā līdz 2050. 
gadam panākama pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku. Resursi no TPF 
pašu finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 25 
% apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Šo mērķi palīdzēs pilnībā 
sasniegt līdzekļi, kas pārvietoti no ERAF 
un ESF+.

Or. en

Grozījums Nr. 107
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Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos, 
balstoties uz ES taksonomiju un īpaši uz 
būtiska kaitējuma nenodarīšanas 
principu. Resursi no TPF pašu finansējuma 
ir papildu līdzekļi, kas papildina 
investīcijas, kas vajadzīgas, lai sasniegtu 
vispārējo mērķi, proti, dot ieguldījumu 
klimata mērķu sasniegšanā 25 % apmērā 
no Savienības budžeta izdevumiem. Šo 
mērķi palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
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Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
var palīdzēt sasniegt līdzekļi no ERAF un 
ESF+, ja vien dalībvalstis tā nolemj.

Or. pl

Grozījums Nr. 109
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā kursā 
un Klimata aktā, TPF būtu jāsniedz 
būtisks ieguldījums vispārējos klimata 
pasākumos. Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 25 
% apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Šo mērķi palīdzēs pilnībā 
sasniegt līdzekļi, kas pārvietoti no ERAF 
un ESF+.

Or. en

Grozījums Nr. 110
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Regulas priekšlikums
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6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata un vides 
pasākumos. Resursi no TPF pašu 
finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 25 
% apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Šo mērķi palīdzēs pilnībā 
sasniegt līdzekļi, kas pārvietoti no ERAF 
un ESF+.

Or. es

Grozījums Nr. 111
João Ferreira

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
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Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi no ERAF 
un ESF+.

Or. pt

Grozījums Nr. 112
Kateřina Konečná

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
palīdzēs pilnībā sasniegt līdzekļi, kas 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu, saistībām attiecībā uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos. 
Resursi no TPF pašu finansējuma ir 
papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, 
kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata 
mērķu sasniegšanā 25 % apmērā no 
Savienības budžeta izdevumiem. Šo mērķi 
var palīdzēt sasniegt līdzekļi, kas pārvietoti 
no ERAF un ESF+.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(6a) Tikai ar Taisnīgas pārkārtošanās 
fonda līdzekļiem nav iespējams 
nodrošināt pāreju uz klimatneitralitāti. 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma divi 
pārējie pīlāri nodrošinās papildu 
pasākumu un finansēšanas iespēju 
kopumu līdztekus TPF, lai atvieglotu un 
paātrinātu visvairāk skarto reģionu 
pārkārtošanos. Īpaša taisnīgas 
pārkārtošanās shēma programmā 
InvestEU piesaistīs investīcijas, lai 
atbalstītu reģionus, kuros notiek 
pārkārtošanās, un palīdzēs šo reģionu 
ekonomikā rast jaunus izaugsmes avotus, 
atbalstot, piemēram, dekarbonizācijas 
projektus, reģionu ekonomikas 
diversifikāciju, kā arī enerģētikas, 
transporta un sociālo infrastruktūru. 
Kopā ar Eiropas Investīciju banku 
izveidoto un no ES budžeta atbalstīto 
publiskā sektora aizdevumu mehānismu 
izmantos koncesionāliem aizdevumiem 
publiskajam sektoram, piemēram, 
investīcijām energoinfrastruktūrā un 
transporta infrastruktūrā, centralizētās 
siltumapgādes tīklos un ēku renovācijā 
vai siltināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 114
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai pārkārtošanās būtu taisnīga, 
būtu arī jāsniedz atbalsts tiem, kurus 
visvairāk ietekmē klimata pārmaiņas. 
Klimata pārmaiņu ietekme dažos reģionos 
un kopienās būs salīdzinoši lielāka nekā 
citos, tādēļ Eiropas solidaritātes vārdā tie 
būtu jāatbalsta.
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Or. en

Grozījums Nr. 115
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pamatojoties uz Eiropas 
Investīciju bankas pamatnostādnēm, būtu 
jāatļauj finansējums līdz 75 % no TPF 
atbalstītā projekta paredzētajām 
izmaksām.

Or. pl

Grozījums Nr. 116
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi, kā arī valsts un reģionālās 
investīcijas un privātais kapitāls un 
nekādā gadījumā nebūtu šādas 
investīcijas jāaizstāj.
Tomēr ar TPF resursiem būtu jāveicina 
jauna, modernizēta un ilgtspējīga 
kohēzijas politika, kuras mērķis ir veidot 
uz nākotni orientētas, zaļas un 
digitalizētas nodarbinātības modeļus, 
nevis sekmēt neefektīvus valdību 
izdevumus.

Or. en



PE650.732v02-00 58/178 AM\1206566LV.docx

LV

Grozījums Nr. 117
Mick Wallace, Clare Daly

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) Tikai ar TPF resursiem nav 
iespējams nodrošināt ekoloģisku pāreju 
uz bezoglekļa aprites ekonomiku, tādēļ tie 
būtu jāpapildina ar citu kohēzijas politikas 
fondu pieejamajiem līdzekļiem, un visi šie 
līdzekļi būtu jāizmanto atbilstoši TPF 
mērķiem kā papildinājums TPF 
resursiem.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi, neskarot pārējos kohēzijas 
politikas mērķus un finanšu piešķīrumus, 
kas plānoti citiem ERAF un ESF+ 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 119
João Ferreira

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina (7) TPF resursi var papildināt tos, kas 
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kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

kļuvuši pieejami, palielinot kohēzijas 
politikas finansējumu un ļaujot 
dalībvalstīm un saņēmējiem tos elastīgi 
izmantot.

Or. pt

Grozījums Nr. 120
Petar Vitanov

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi. Pārvietošanas mehānismam būtu 
jābūt elastīgam, lai dalībvalstis varētu 
noteikt labāko veidu, kā piešķirt resursus.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Edina Tóth, András Gyürk, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursi varētu papildināt 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamos 
resursus. TPF izveides dēļ nebūtu 
jāsamazina vai jāpārvieto to fondu 
līdzekļi, uz kuriem attiecas Regula (ES) 
[jaunā KNR].

Or. en

Grozījums Nr. 122
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
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César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi, kā arī valsts un reģionālās 
investīcijas un privātais kapitāls un 
nekādā gadījumā nebūtu šādas 
investīcijas jāaizstāj.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi. Veiktajām investīcijām būtu 
jāpapildina tās investīcijas, kuras tiktu 
veiktas bez TPF atbalsta.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Hermann Tertsch

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina, 
nevis jāaizstāj kohēzijas politikas ietvaros 
pieejamie resursi, nodrošinot pievienoto 
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vērtību instrumentiem, kas jau tiek 
izmantoti.

Or. es

Grozījums Nr. 125
Kateřina Konečná

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) TPF resursiem būtu jāpapildina 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamie 
resursi.

(7) TPF resursi varētu papildināt 
kohēzijas politikas ietvaros pieejamos 
resursus.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) TPF finansējums būtu jāpiešķir ar 
nosacījumu, ka dalībvalsts ir apņēmusies 
līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitātes mērķi un līdz 2030. 
gadam sasniegt starpposma emisiju 
samazināšanas mērķi, kā noteikts Parīzes 
nolīgumā.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras 
lielā mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pāreja uz klimatneitrālu, vidiski 
ilgtspējīgu, pilnībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģiju balstītu, 
daudzējādā ziņā resursefektīvu un 
energoefektīvu aprites ekonomiku ne 
vēlāk kā līdz 2040. gadam ir izaicinājums 
visām dalībvalstīm. Lai gan šī 
pārkārtošanās radīs jaunas iespējas un 
ilgtermiņā dos labumu visiem, tā būs īpaši 
grūta tiem iedzīvotājiem un tām 
teritorijām, kas lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai būtiski 
jāpārveido, lai ierobežotu temperatūras 
kāpumu līdz 1,5 °C salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālā laikmeta līmeni, un kam 
trūkst finanšu līdzekļu šīm vajadzībām. Lai 
publiskie izdevumi būtu lietderīgi, TPF 
būtu jāaptver visas dalībvalstis ar 
nosacījumu, ka tās ir pieņēmušas juridiski 
saistošus mērķus un pasākumus, kuri ļaus 
pakāpeniski atteikties no visiem fosilajiem 
kurināmajiem tādā termiņā, kas atbilst 
mērķim ierobežot temperatūras kāpumu 
līdz 1,5 °C salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālā laikmeta līmeni, tostarp 
ne vēlāk kā līdz 2030. gadam izbeigt cieto 
fosilo kurināmo izmantošanu un ne vēlāk 
kā līdz 2040. gadam panākt visas 
ekonomikas klimatneitralitāti. Šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Sara Cerdas

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti. Saistībā 
ar to īpašajiem ierobežojumiem, kas atzīti 
LESD 349. pantā, enerģētikas 
pārkārtošana radīs arvien lielākas 
problēmas tālākajiem reģioniem, kuri, 
neraugoties uz centieniem samazināt to 
energoatkarību, joprojām ir ļoti atkarīgi 
no fosilā kurināmā.

Or. pt

Grozījums Nr. 129
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras līdz 2050. 
gadam pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
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vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti. 
Investīcijām biobāzētā aprites ekonomikā 
ir izšķirīga nozīme 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā. 
Šādas investīcijas ir dārgas un visām 
dalībvalstīm būtu jābūt tiesībām saņemt 
atbalstu neatkarīgi no to finansiālajām 
spējām.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo, kā arī uz 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
galvenokārt jākoncentrē uz tām 
dalībvalstīm, kurās problēmu apjoms ir 
vislielākais, galvenokārt ņemot vērā to 
atkarību no enerģijas ražošanas no oglēm 
un lignīta. Fonda finanšu līdzekļu 
sadalījumā būtu jāatspoguļo dalībvalstu 
problēmu apjoms un spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

Or. pl

Grozījums Nr. 131
Mairead McGuinness, Lídia Pereira
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Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti. Negatīvās 
sociālās un ekonomiskās sekas būs īpaši 
jūtamas lauku apvidos, kuros šādas no 
fosilajiem kurināmajiem atkarīgas 
darbības ir nodarbinātības avots.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Roberta Metsola

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Papildu 
atbalsts oglekļneitralitātes sasniegšanā 
būs nepieciešams arī Savienības salu un 
attāliem apgabaliem to mazā iedzīvotāju 
skaita un nelielo tirgu dēļ. Tādēļ TPF būtu 
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pārkārtoties uz klimatneitralitāti. jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Miriam Dalli

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā mērā 
paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tas būs grūti 
arī tām dalībvalstīm, kurām būs jāuzlabo 
infrastruktūra un kurās darba ņēmējiem 
būs jāpielāgojas šai pārejai. Tādēļ TPF 
būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku (8) Pāreja uz klimatneitrālu un 
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ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

resursefektīvu aprites ekonomiku ir 
izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz, kā arī tajās 
dalībvalstīs, kuras līdz šim kā 
atjaunojamo energoresursu enerģiju 
galvenokārt izmantojušas koksnes 
biomasu un kurām jāpielāgojas, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām vai izstrādājumu 
ražošanu, kas nav saderīga ar mērķi 
panākt klimatneitralitāti, un kurām šīs 
darbības pakāpeniski jāizbeidz vai 
jāpielāgo, lai pārkārtotos uz 
klimatneitralitāti, un kurām tam trūkst 
finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu jāaptver 
visas dalībvalstis, bet šī fonda finanšu 
līdzekļu sadalījumā būtu jāatspoguļo 
dalībvalstu spēja finansēt vajadzīgās 
investīcijas, lai spētu pārkārtoties un līdz 
2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti.
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Or. en

Grozījums Nr. 136
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo, 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām vai izstrādājumu 
ražošanu, kas nav saderīga ar mērķi 
panākt klimatneitralitāti, un kurām šīs 
darbības pakāpeniski jāizbeidz vai 
jāpielāgo, lai pārkārtotos uz 
klimatneitralitāti, un kurām tam trūkst 
finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu jāaptver 
visas dalībvalstis, bet šī fonda finanšu 
līdzekļu sadalījumā būtu jāatspoguļo 
dalībvalstu spēja finansēt vajadzīgās 
investīcijas, lai ne vēlāk kā līdz 2050. 
gadam panāktu klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Andrey Slabakov

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
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pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti, un īpaši 
būtu jāatbalsta Centrāleiropas un 
Austrumeiropas valstis.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas 
būs īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, 
kuras lielā mērā paļaujas uz fosilo 
kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu ziņā 
intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir ne tikai izaicinājums, bet arī lieliska 
iespēja visiem. Papildu atbalsts būs 
nepieciešams reģioniem, kuri joprojām 
lielā mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kas pakāpeniski 
jāizbeidz un/vai jāmodernizē, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kuriem 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visa Savienība, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo reģionu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai pēc iespējas 
agrāk un ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 139
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF 
būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas vai līdz nesenam laikam ir 
paļāvušās uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. TPF finanšu 
līdzekļu sadalījumā būtu jāatspoguļo 
dalībvalstu spēja finansēt vajadzīgās 
investīcijas, lai spētu līdz 2050. gadam 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti, kā arī 
dalībvalstu enerģētikas un klimata mērķu 
vērienīgums.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras 
lielā mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm, taču tā 
ir arī lieliska izdevība. Papildu atbalsts 
būs nepieciešams reģioniem, kuri 
joprojām lielā mērā paļaujas uz fosilo 
kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu ziņā 
intensīvām rūpnieciskajām darbībām, kas 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kuriem 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 



AM\1206566LV.docx 71/178 PE650.732v02-00

LV

pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Mick Wallace, Clare Daly

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Ekoloģiska pārkārtošanās uz 
bezoglekļa aprites ekonomiku ir 
izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz, lai panāktu 
ekoloģisku pārkārtošanos uz bezoglekļa 
aprites ekonomiku, un kurām tam trūkst 
finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu jāaptver 
visas dalībvalstis, bet šī fonda finanšu 
līdzekļu sadalījumā būtu jāatspoguļo 
dalībvalstu spēja finansēt vajadzīgās 
investīcijas, lai spētu ekoloģiski 
pārkārtoties uz bezoglekļa aprites 
ekonomiku.

Or. en

Pamatojums

Fosilā kurināmā nozare nākotnē nevar turpināt darboties. Tas ir skaidri jāuzsver.

Grozījums Nr. 142
Petros Kokkalis

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku (8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
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ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu ne vēlāk 
kā līdz 2050. gadam pārkārtoties uz 
klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tas būs 
īpaši grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā 
mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras 
pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai 
pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un kurām 
tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu 
jāaptver visas dalībvalstis, bet šī fonda 
finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu ne vēlāk 
kā līdz 2040. gadam pārkārtoties uz 
klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Danilo Oscar Lancini
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Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu 
ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, 
kuras pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

(8) Pārkārtošanās uz klimatneitralitāti 
visu dalībvalstu ekonomikā rada 
ikgadējas izmaksas attiecībā uz vairākiem 
IKP punktiem, īpaši dalībvalstīs, kuras 
lielā mērā paļaujas uz fosilo kurināmo vai 
siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām, kuras jāpielāgo, 
lai pārkārtotos uz klimatneitralitāti, un 
kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ 
TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šī 
fonda finanšu līdzekļu sadalījumā būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt 
vajadzīgās investīcijas, lai spētu 
pārkārtoties uz klimatneitralitāti.

Or. it

Grozījums Nr. 145
Alexandr Vondra, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Hermann Tertsch, Grzegorz 
Tobiszowski

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Kodolenerģijai var būt būtiska 
nozīme klimata mērķu sasniegšanā, jo tā 
nerada siltumnīcefekta gāzu emisijas, un 
turklāt tās īpatsvars ES elektroenerģijas 
ražošanā var būt ievērojams. Tomēr, tā kā 
šīs enerģijas ražošanā rodas īpaši 
atkritumi, būtu vajadzīga vidēja termiņa 
un ilgtermiņa stratēģija, kurā tiktu ņemti 
vērā tehnoloģiskie sasniegumi 
(lāzertehnoloģijas, kodolsintēze utt.), lai 
uzlabotu visas nozares ilgtspēju. Fonds 
varētu sekmēt drošas kodolenerģijas 
izvēršanu, tādējādi palīdzot sasniegt ES 
klimata mērķus.
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Or. en

Grozījums Nr. 146
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai pārkārtošanās būtu taisnīga 
un ilgtspējīga un nodrošinātu šajā regulā 
noteikto mērķu sasniegšanu un lietderīgu 
ietekmi, līdzekļu piešķiršanā būtu jāņem 
vērā arī tas, kādus rezultātus dalībvalstis 
ir sasniegušas attiecībā uz 2020. gada 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas, atjaunojamo 
energoresursu enerģijas un 
energoefektivitātes mērķiem. Šādi sadalot 
TPF līdzekļus, nevajadzētu sodīt tās 
dalībvalstis, kuras jau ir veikušas 
investīcijas un virzās uz noteikto mērķu 
sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Annalisa Tardino, Danilo Oscar Lancini

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai nesodītu tikumīgākās 
dalībvalstis, izlīdzināšanas mehānismiem 
ir jāaptver līdzšinējie centieni, kas 
izraisījuši negatīvas ekonomiskas sekas, 
lielākas energoapgādes izmaksas un 
nopietnu sociālo kaitējumu, jo īpaši tajās 
teritorijās, kurām raksturīgs bezdarbs un 
zemi ienākumi uz vienu iedzīvotāju, 
piemēram, salās.
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Or. it

Grozījums Nr. 148
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu 
shēmu, Komisijai pēc objektīviem 
kritērijiem būtu jānosaka pieejamo 
piešķīrumu sadalījums pa gadiem katrai 
dalībvalstij atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”.

(9) Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu 
shēmu, Komisijai pēc objektīviem 
kritērijiem un skaidriem nosacījumiem 
būtu jānosaka pieejamo piešķīrumu 
sadalījums pa gadiem katrai dalībvalstij 
atbilstīgi mērķim "Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei".

Or. en

Grozījums Nr. 149
Sara Cerdas

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu 
shēmu, Komisijai pēc objektīviem 
kritērijiem būtu jānosaka pieejamo 
piešķīrumu sadalījums pa gadiem katrai 
dalībvalstij atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”.

(9) Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu 
shēmu, Komisijai pēc objektīviem un 
reāliem kritērijiem būtu jānosaka pieejamo 
piešķīrumu sadalījums pa gadiem katrai 
dalībvalstij atbilstīgi mērķim "Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei".

Or. pt

Grozījums Nr. 150
Petar Vitanov

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

(9a) Lai izveidotu piemērotu TPF 
finanšu shēmu un nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
samazinot ražošanas pārvietošanu, kā arī 
nodrošinātu papildu līdzekļus emisiju 
ierobežošanas politikas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāievieš oglekļa 
ievednodokļa mehānisms, paredzot šo 
nodokli iekasēt kā ES pašu resursus.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējās ES daudzgadu finanšu shēmas (DFS) iespējas ir ierobežotas, un veids, kā EK 
varētu nodrošināt TPF finanšu shēmu, ir ieviest jaunu ES budžeta ieņēmumu avotu, izveidojot 
oglekļa ievednodokļa mehānismu.

Grozījums Nr. 151
João Ferreira

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) TPF būtu jāveicina investīciju 
izplatīšana (no lauksaimniecības un 
rūpnieciskās ražošanas līdz enerģijas 
ražošanas centriem), nodrošinot 
teritoriālo kohēziju un līdzsvarotu 
nodarbošanos, novēršot atšķirības starp 
dalībvalstīm un, gluži pretēji, veicinot 
atšķirības starp tām.

Or. pt

Grozījums Nr. 152
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata, sociālajā un vides jomā. 
Investīciju sarakstā prioritāte būtu 
jāpiešķir investīcijām, kas atbalsta 
iedzīvotājus un darbvietu radīšanu un 
modernizē vietējo ekonomiku, tomēr 
saglabājot nodarbinātības līmeni un 
ražošanas nozaru jaudu, un ir ilgtspējīgas 
vidējā termiņā un ilgtermiņā, ņemot vērā 
visus Eiropas sociālo tiesību pīlāra un 
Eiropas zaļā kursa mērķus, vienlaikus 
aizsargājot, saglabājot un palielinot 
Savienības dabas kapitālu un uzlabojot 
veselību un labklājību ar vidi saistītu 
risku un ietekmes kontekstā. 
Finansētajiem projektiem būtu jāveicina 
pārkārtošanās uz resursefektīvu un 
klimatneitrālu aprites ekonomiku ne vēlāk 
kā līdz 2050. gadam. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru, gāzi, naftu un 
degslānekli, vai šā fosilā kurināmā ieguves 
darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
stingriem nosacījumiem par darbības 
pakāpenisku izbeigšanu, vienlaikus 
cenšoties saglabāt un uzlabot šo nozaru 
potenciālu mūsdienīgu enerģētikas 
risinājumu un ražošanas jomā un 
koncentrējoties uz darbvietu radīšanu un 
vietējās ekonomikas noturības 
palielināšanu, lai tā spētu pārvarēt 
iespējamu darbvietu zudumu. Attiecībā uz 
to nozaru pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, inovāciju 
darbavietā, jaunus procesus vai produktus, 
tādējādi būtiski samazinot emisiju saskaņā 
ar ES 2030. gada mērķrādītājiem klimata 
jomā un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš principa "energoefektivitāte 
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pirmajā vietā" īstenošanai visos 
investīciju lēmumos un tādām zaļajām 
nozarēm kā atjaunojamo energoresursu 
enerģijas nozarei vai jebkurām nozarēm, 
kas atbalsta, veicina un virza uz priekšu 
resursefektivitāti un aprites ekonomiku, 
kā arī nozarēm, kas veicina inovāciju un 
pētniecību progresīvu un ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, kā arī digitalizācijas un 
savienojamības jomā. Ar šādiem 
pasākumiem būtu jāveicina zaļu, 
ilgtspējīgu un pienācīgu darbvietu 
radīšana, jāmazina negatīvās sociālās 
sekas un jāpaātrina pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, kas 
būtu jāsasniedz ne vēlāk kā līdz 2050. 
gadam.

_________________ _________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai "Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku", COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības mērķus 
klimata un vides jomā, kā arī ES 
ilgtspējīgu finanšu taksonomiju un 
būtiska kaitējuma nenodarīšanas 
principu. Investīciju sarakstā būtu jāiekļauj 
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mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

investīcijas, kas atbalsta vietējo ekonomiku 
un ir ilgtspējīgas ilgtermiņā, ņemot vērā 
visus zaļā kursa mērķus. Finansētajiem 
projektiem būtu jāveicina pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu aprites ekonomiku, 
vienlaikus nekaitējot ES Taksonomijas 
regulā noteiktu citu vides mērķu 
sasniegšanai un ievērojot būtiska 
kaitējuma nenodarīšanas principu. 
Sarūkošajās nozarēs, piemēram, enerģijas 
ražošanā, izmantojot ogles, lignītu, kūdru 
un degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata jomā un līdz 
2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības, dzelzceļa 
savienojamības un ātrvilcienu jomā un 
energotīklu, piemēram, viedtīklu un 
supertīklu, jomā, ar nosacījumu, ka šādi 
pasākumi palīdz mazināt negatīvās sekas, 
ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, un šādu ekonomiku 
veicina. Būtu jāuzlabo tehniskais atbalsts, 
ko nodrošina vietējie un valsts līmeņa 
biznesa inkubatori un projektu 
laboratorijas, kurās finansētāji un 
projektu virzītāji var veidot savstarpējos 
kontaktus. Šādiem inkubatoriem būtu 
īpaši jāatbalsta dažādi jaunuzņēmumi, 
publiskā un privātā sektora partnerības 
un revolucionāras tehnoloģijas un 
pakalpojumu modeļi, lai palīdzētu šādus 
ierosinātos projektus attīstīt līdz tādam 
līmenim, ka tie var saņemt valsts un ES 
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finansējumu.
_________________ _________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai "Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku", COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā un vides jomas 
tiesību aktu kopumu, no kā darbības 
nedrīkst atkāpties, un neradot papildu 
sekas attiecībā uz vidi. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu, 
piesārņojumu neradošu aprites ekonomiku 
līdz 2050. gadam. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. Par 
atbalstāmām nebūtu jāuzskata investīcijas 
pārejā un darbības veidu vai tehnoloģiju, 
kura uz katru saražoto enerģijas vienību 
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un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

rada līdzīgu emisiju daudzumu vai kuras 
oglekļa paritātes atmaksāšanās laiks ir 
pārāk ilgs, lai varētu sasniegt Savienības 
mērķi 2050. gadam. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata jomā un līdz 
2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Atbalsts būtu 
jāsniedz arī pārejai uz ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanu, piemēram, kūdras 
nozarē. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī 
principa "piesārņotājs maksā" un 
principa "energoefektivitāte pirmajā 
vietā" piemērošanai un darbībām, kas 
veicina inovāciju un pētniecību progresīvu 
un ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi sekmē zaļu 
un ilgtspējīgu darbvietu radīšanu, palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

_________________ _________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai "Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku", COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 155
João Ferreira

Regulas priekšlikums
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10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku, veicina kvalitatīvu 
nodarbinātību un ir ilgtspējīgas ilgtermiņā, 
ņemot vērā visus zaļā kursa mērķus. 
Finansētajiem projektiem būtu jāveicina 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku, kas vērsta uz kvalitatīvas 
nodarbinātības veicināšanu. Sarūkošajās 
nozarēs, piemēram, enerģijas ražošanā, 
izmantojot ogles, lignītu, kūdru un 
degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un skarto 
reģionu attiecīgu rūpniecisko 
pārveidošanu, novēršot jebkādu 
strukturālu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata jomā un līdz 
2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti, vienlaikus saglabājot un 
uzlabojot nodarbinātību ar tiesībām un 
izvairoties no vides degradācijas. TPF 
būtu arī jācenšas panākt būtiskas 
pārmaiņas mobilitātes modeļos, virzoties 
uz videi draudzīgākiem transporta 
veidiem, investējot dzelzceļa tīklu 
modernizācijā un paplašināšanā un 
nodrošinot efektīvākus sabiedriskā 
transporta pakalpojumus lielpilsētu 
teritorijās un pilsētu centros. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš arī darbībām, kas 
veicina inovāciju un pētniecību progresīvu 
un ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
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nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

_________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu 
— visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. pt

Grozījums Nr. 156
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā, jo īpaši Savienības 
un dalībvalstu apņemšanos ierobežot 
temperatūras kāpumu līdz 1,5 °C 
salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni. Šajā ziņā liela nozīme ir 
ES ilgtspējīgu darbību taksonomijai. 
Investīciju sarakstā būtu jāiekļauj 
investīcijas, kas atbalsta vietējo sabiedrību 
un ekonomiku un ir vides un sociālajā 
ziņā ilgtspējīgas, ņemot vērā visus zaļā 
kursa mērķus. Finansētajiem projektiem 
būtu jāveicina pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu, vidiski ilgtspējīgu, pilnībā 
uz atjaunojamo energoresursu enerģiju 
balstītu, daudzējādā ziņā resursefektīvu 
un energoefektīvu aprites ekonomiku ne 
vēlāk kā līdz 2040. gadam. Sarūkošajās 
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jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, un šādu ekonomiku 
veicina.

nozarēs, piemēram, enerģijas ražošanā, 
izmantojot ogles, lignītu, kūdru, gāzi un 
naftu, vai šā fosilā kurināmā ieguves 
darbībās, atbalsts būtu jāpiešķir ar 
nosacījumu, ka darbība tiks pakāpeniski 
pilnībā izbeigta tādā termiņā, kas atbilst 
mērķim ierobežot temperatūras kāpumu 
līdz 1,5 °C salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālā laikmeta līmeni, un ka 
attiecīgi samazināsies nodarbinātības 
līmenis. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata un 
enerģētikas jomā un ES klimatneitralitātes 
mērķi, kas noteikts Eiropas Klimata aktā, 
vienlaikus saglabājot un uzlabojot 
kvalitatīvu nodarbinātību un izvairoties no 
kaitējuma videi. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu 
bezemisiju tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
būtiski mazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un dabas resursu izmantošanu.

_________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu 
— visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 157
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares
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Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
un noturīgu aprites ekonomiku. 
Sarūkošajās nozarēs, piemēram, enerģijas 
ražošanā, izmantojot ogles, lignītu, kūdru 
un degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata jomā un līdz 
2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas, un kā situāciju 
pasliktinošus faktorus ņemot vērā 
bezdarba līmeni, depopulācijas tendences 
un agrākus pārveides pasākumus, kas 
saistīti ar fosilajiem kurināmajiem un kas 
vājinājuši attiecīgo reģionu ekonomikas 
struktūru. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
arī darbībām, kas veicina inovāciju un 
pētniecību progresīvu un ilgtspējīgu 
tehnoloģiju jomā, kā arī digitalizācijas un 
savienojamības jomā, ar nosacījumu, ka 
šādi pasākumi palīdz mazināt negatīvās 
sekas, ko rada pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu, noturīgu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.
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_________________ _________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai "Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku", COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Asger Christensen, Ondřej Knotek, Ulrike Müller, Andreas Glück, Susana Solís Pérez, 
Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Investīcijām pārejas 
enerģijas avotos, piemēram, dabasgāzē, 
būtu jābūt atbalsttiesīgām ar nosacījumu, 
ka šādas investīcijas palīdz būtiski 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un rada iespēju kā ilgtspējīgu alternatīvu 
izmantot atjaunojamo energoresursu gāzi. 
Sarūkošajās nozarēs, piemēram, enerģijas 
ražošanā, izmantojot ogles, lignītu, kūdru 
un degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu. Attiecībā uz to nozaru 
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un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata jomā un līdz 
2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

_________________ _________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai "Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku", COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Kateřina Konečná

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
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vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

visvairāk skartās kopienas un darba 
ņēmējus, un vietējo ekonomiku un ir 
ilgtspējīgas ilgtermiņā, ņemot vērā visus 
zaļā kursa mērķus. Finansētajiem 
projektiem būtu jāveicina pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu aprites ekonomiku ne vēlāk 
kā līdz 2050. gadam. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
sasniedzamo ES klimatneitralitāti13, 
vienlaikus saglabājot un uzlabojot 
nodarbinātību un izvairoties no vides 
degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī alternatīvām darbībām, kas 
uzlabo vietējo kopienu un darba ņēmēju 
ilgtspējīgu iztiku un novērš enerģētisko 
nabadzību, kā arī inovācijas un 
pētniecības veicināšanai progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada ne vēlāk 
kā līdz 2050. gadam veicamā 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

_________________ _________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai "Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku", COM (2018) 773 final.
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Or. en

Grozījums Nr. 160
Petros Kokkalis

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas nepārkāpj 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā noteiktās 
iedzīvotāju tiesības, atbalsta vietējo 
ekonomiku un ir sociālajā un vides ziņā, 
kā arī ekonomiski ilgtspējīgas ilgtermiņā, 
ņemot vērā visus zaļā kursa mērķus. 
Finansētajiem projektiem būtu jāveicina 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, fosilo gāzi, kūdru un 
degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas, ilgtspējīgas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
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mazināt negatīvās sekas, ko rada ne vēlāk 
kā līdz 2050. gadam veicamā 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

_________________ _________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai "Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku", COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Būtu jāatbalsta tikai tādas investīcijas, 
kas atbilst Savienības mērķiem klimata un 
vides jomā un ES ilgtspējīgu finanšu 
taksonomijai. Investīciju sarakstā 
prioritāte būtu jāpiešķir investīcijām, kas 
atbalsta iedzīvotājus, vietējo ekonomiku un 
darbvietu radīšanu un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
un netoksisku aprites ekonomiku un 
jāatbilst zaļajā kursā noteiktajam 
nekaitēšanas principam. Sarūkošajās 
nozarēs, piemēram, enerģijas ražošanā, 
izmantojot ogles, lignītu, kūdru un 
degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
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jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

samazinājumu. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata jomā un ne 
vēlāk kā līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un 
netoksisku aprites ekonomiku, un šādu 
ekonomiku veicina.

_________________ _________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai "Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku", COM (2018) 773 final.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz ES ilgtspējīgu finanšu taksonomiju, par ko vienojušās ES iestādes, uzlabo politikas 
virzienu, tostarp klimata un vides politikas, un ES budžeta izdevumu saskaņotību. ES 
taksonomija ir pamata atsauces satvars, kas ļauj novērtēt, vai investīcijas ir ilgtspējīgas. TPF 
nebūtu jāatbalsta darbības, kas ir pretrunā zaļajā kursā izvirzītajiem klimata vai vides 
mērķiem.

Grozījums Nr. 162
Hermann Tertsch

Regulas priekšlikums



PE650.732v02-00 92/178 AM\1206566LV.docx

LV

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, 
meklējot sinerģiju ar tādām Eiropas 
iniciatīvām kā Smart village un Startups 
village, ar nosacījumu, ka šādi pasākumi 
palīdz mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

_________________ _________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai "Tīru planētu — 
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visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku", COM (2018) 773 final.

Or. es

Grozījums Nr. 163
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata, sociālajā un vides jomā. 
Investīciju sarakstā būtu jāiekļauj 
investīcijas, kas atbalsta vietējo ekonomiku 
un ir ilgtspējīgas vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus Eiropas zaļā 
kursa un Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
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jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

_________________ _________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai "Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku", COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Nicolae Ştefănuță

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
prioritāte būtu jāpiešķir investīcijām, kas 
atbalsta iedzīvotājus, kopienas un vietējo 
ekonomiku un ir ilgtspējīgas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā, ņemot vērā visus 
zaļā kursa mērķus. Finansētajiem 
projektiem būtu jāveicina pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu aprites ekonomiku. 
Sarūkošajās nozarēs, piemēram, enerģijas 
ražošanā, izmantojot ogles, lignītu, kūdru 
un degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
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pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu. Attiecībā uz to nozaru 
pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata jomā un līdz 
2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

_________________ _________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai "Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku", COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
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Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada ne vēlāk 
kā līdz 2040. gadam veicama 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

_________________ _________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai "Tīru planētu — 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku", COM (2018) 773 final.

Or. en



AM\1206566LV.docx 97/178 PE650.732v02-00

LV

Grozījums Nr. 166
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā zaļā kursa mērķus. 
Finansētajiem projektiem būtu jāveicina 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku. Energoietilpīgajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles un lignītu, kā arī kūdru un 
degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu. Attiecībā uz ražošanas 
nozaru pārveidošanu ar atbalstu būtu 
jāveicina jaunas darbības, izmantojot 
jaunas tehnoloģijas, jaunus procesus vai 
produktus, tādējādi būtiski samazinot 
emisiju saskaņā ar ES 2030. gada 
mērķrādītājiem klimata jomā un ES 
centieniem sasniegt klimatneitralitāti, 
vienlaikus saglabājot un uzlabojot 
nodarbinātību un izvairoties no vides 
degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju, kuras ir arī 
tirgojamas, jomā, kā arī digitalizācijas un 
savienojamības jomā, ar nosacījumu, ka 
šādi pasākumi palīdz mazināt negatīvās 
sekas, ko rada pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, un 
šādu ekonomiku veicina.
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_________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu 
— visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. pl

Grozījums Nr. 167
Danilo Oscar Lancini

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuru izdevumus var atbalstīt ar TPF. Visas 
atbalstītās darbības būtu jāīsteno, pilnībā 
ievērojot Savienības prioritātes klimata un 
vides jomā. Investīciju sarakstā būtu 
jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta vietējo 
ekonomiku un ir ilgtspējīgas ilgtermiņā, 
ņemot vērā visus zaļā kursa mērķus. 
Finansētajiem projektiem būtu jāveicina 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu aprites 
ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 
atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā ar 
nosacījumu, ka tiek aizsargāta un 
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klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

nostiprināta nodarbinātība, novērsta vides 
degradācija un piemērots tehnoloģiskās 
neitralitātes princips. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
novērst negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku.

_________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu 
— visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. it

Grozījums Nr. 168
Mick Wallace, Clare Daly

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kururiem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta 
vietējo ekonomiku un ir ilgtspējīgas 
ilgtermiņā, ņemot vērā visus zaļā kursa 
mērķus. Finansētajiem projektiem būtu 
jāveicina pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, energģijas ražošanā, izmantojot 
ogles, lignītu, kūdru un degslānekli, vai šā 
cietā fosilā kurināmā ieguves darbībās, 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 
pilnībā ievērojot Savienības prioritātes 
klimata un vides jomā. Investīciju sarakstā 
prioritāte būtu jāpiešķir investīcijām, kas 
atbalsta iedzīvotājus, kopienas un vietējo 
ekonomiku un ir ilgtspējīgas vidējā 
termiņā un ilgtermiņā, ņemot vērā visus 
zaļā kursa mērķus. Finansētajiem 
projektiem būtu jāveicina ekoloģiska 
pārkārtošanās uz bezoglekļa aprites 
ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, izmantojot 
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atbalsts būtu jāsasaista ar darbības 
pakāpenisku izbeigšanu un attiecīgu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumu. 
Attiecībā uz to nozaru pārveidošanu, kurās 
ir augsts siltumnīcefekta gāzu emisijas 
līmenis, ar atbalstu būtu jāveicina jaunas 
darbības, izmantojot jaunas tehnoloģijas, 
jaunus procesus vai produktus, tādējādi 
būtiski samazinot emisiju saskaņā ar ES 
2030. gada mērķrādītājiem klimata jomā 
un līdz 2050. gadam sasniedzamo ES 
klimatneitralitāti13, vienlaikus saglabājot 
un uzlabojot nodarbinātību un izvairoties 
no vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, kā arī 
digitalizācijas un savienojamības jomā, ar 
nosacījumu, ka šādi pasākumi palīdz 
mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un 
aprites ekonomiku, un šādu ekonomiku 
veicina.

ogles, lignītu, kūdru, gāzi, naftu un 
degslānekli, vai fosilā kurināmā ieguves 
darbībās, atbalsts būtu tieši jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu pēc 
pārskatītajos nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos noteikta grafika un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu, un tam būtu jābūt 
atkarīgam no šā nosacījuma. Attiecībā uz 
to nozaru pārveidošanu, kurās ir augsts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas līmenis, ar 
atbalstu būtu jāveicina jaunas darbības, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunus 
procesus vai produktus, tādējādi būtiski 
samazinot emisiju saskaņā ar ES 2030. 
gada mērķrādītājiem klimata jomā un 
atbilstoši ekoloģiskai pārejai uz 
bezoglekļa ekonomiku, vienlaikus 
saglabājot un uzlabojot nodarbinātību un 
izvairoties no vides degradācijas. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš arī atbalsta 
darbībām, kas maksimāli palielina 
ieguvumus sabiedrībai, piemēram, tādām, 
kas ietver atbalstu atjaunojamo 
energoresursu enerģijas kopienām un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
pašpatērētājiem.

_________________
13 Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā 
Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Investīciju bankai “Tīru planētu 
— visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku”, COM (2018) 773 final.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Kateřina Konečná

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

(10a) TPF būtu jāatbalsta arī 
rūpnieciskās darbības, kuru rezultātā tiek 
ražoti produkti, ko skar pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti. Šajā saistībā viena no 
visvairāk skartajām nozarēm ir un būs 
Eiropas autoražošanas nozare, ņemot 
vērā, ka tā saskaras ar pieaugošu 
starptautisko konkurenci un arvien 
stingrākām ar vidi un klimatu saistītajām 
prasībām. Autotransports rada aptuveni 
20 % no kopējām CO2 emisijām Eiropas 
Savienībā. Līdz ar to oglekļneitralitāti 
nevar sasniegt bez īpaša atbalsta šai 
nozarei, kas nodrošina 11,4 % darbvietu 
ES rūpniecībā, vairāk nekā 7 % no ES 
IKP un 13,8 miljonus tiešo un netiešo 
darbvietu. Tā kā visvairāk skarti ir 
automobiļu ražotāji, to rezerves daļu 
piegādātāji un tehniskās apkopes un 
remonta nozares, TPF būtu jāatbalsta šīs 
nozares un jāpalīdz darba ņēmējiem un 
darba meklētājiem pārkvalificēties, 
apgūstot modernākas prasmes, jo īpaši 
saistībā ar bezemisiju un/vai mazemisiju 
transportlīdzekļu ražošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) TPF arī būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu investīcijas sociālos, izglītības, 
veselības aizsardzības un kultūras 
projektos, jo īpaši reģionos, kuri ir 
atkarīgi no oglekļietilpīgas ekonomikas 
un kurus ietekmē strukturālā 
pārkārtošanās uz resursefektīvu 
mazoglekļa ekonomiku. Atbalsttiesīgajos 
reģionos pastāvošā iespēju nevienlīdzība 
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jo īpaši ietekmē izglītības, kultūras, 
kopienas, veselības aprūpes un sociālo 
pakalpojumu pieejamību. Stipras vietējās 
sabiedrības attīstīšana un neaizsargātu 
grupu integrācija sabiedrībā bez 
diskriminācijas var palielināt 
ekonomiskās iespējas un nodrošināt 
taisnīgu pārkārtošanos visiem. Tas 
palīdzētu nodrošināt, ka pārkārtošanās 
posmā esošo reģionu iedzīvotājiem, 
tostarp tiem, kas darbojas sociālajā 
ekonomikā, kas ir ļoti svarīga vietējās 
ekonomikas attīstībai un sociālajai tirgus 
ekonomikai, ir pieejami kvalitatīvi 
sabiedriskie pakalpojumi un vispārējas 
nozīmes pakalpojumi, tādējādi atbalstot 
sociāli taisnīgu pārkārtošanos, kas 
nevienu neatstāj novārtā.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Pārkārtošanās var būt 
problemātiska, jo dažkārt mērķi atšķiras. 
Tā var būt ar hidroenerģijas projektiem, 
kuri var negatīvi ietekmēt ūdensobjektu 
ekoloģisko stāvokli, to savienotību, zivju 
populāciju un līdz ar to arī vietējo 
sabiedrību un tās iztiku. Turklāt 
hidroenerģijas ietekme uz klimatu ir ļoti 
atkarīga no konkrētā projekta, un 
siltumnīcefekta gāzu emisijas visā aprites 
ciklā var sasniegt tādu pašu līmeni kā ar 
fosilajiem kurināmajiem saistītās 
emisijas1a. No TPF būtu jāfinansē vienīgi 
risinājumi, kurus nenāksies nožēlot un 
kuri nesīs labumu gan videi, gan 
klimatam. Attiecīgā gadījumā un atkarībā 
no projekta tvēruma šādi risinājumi būtu 
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detalizēti jāapraksta projekta aprakstā.
_________________
1a Bruckner T., I. A. Bashmakov, Y. 
Mulugetta, H. Chum, A. de la Vega 
Navarro, J. Edmonds, A. Faaij, B. 
Fungtammasan, A. Garg, E. Hertwich, D. 
Honnery, D. Infield, M. Kainuma, S. 
Khennas, S. Kim, H. B. Nimir, K. Riahi, 
N. Strachan, R. Wiser un X. Zhang, 2014, 
"Energy Systems"(Energosistēmas). 
Publicēts "Climate Change 2014: 
Mitigation of Climate Change". III darba 
grupas raksts Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomes piektajā 
novērtējuma ziņojumā [Edenhofer, O., R. 
Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, 
S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, 
S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, 
J. Savolainen, S. Schlömer, C. von 
Stechow, T. Zwickel un J.C. Minx (eds.)], 
Cambridge University Press, Kembridža, 
Apvienotā Karaliste, un Ņujorka, 
Ņujorkas štats, ASV. 

Or. en

Grozījums Nr. 172
Fredrick Federley

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Tā kā TPF projektiem būtu 
jāpalīdz izpildīt zaļajā kursā izvirzītās 
apņemšanās un sasniegt 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķi, ar tiem būtu 
jāstimulē tehnoloģijas un inovācija, kā arī 
jāatbalsta pārkārtošanās reģionos, kurus 
visvairāk ietekmē zaļā pārkārtošanās. Šā 
iemesla dēļ TPF nebūtu jāatbalsta 
investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 173
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Taisnīgas pārkārtošanās fondam 
būtu jāatbalsta ar tādām tehnoloģijām 
saistītas darbības un tādu tehnoloģiju 
ieviešana, kuras ir dzīvotspējīgas 
ilgtermiņā un kuru ekspluatācija pēc 
sākotnējās izvēršanas nav atkarīga no 
subsīdijām. Atbalstītās darbības 
nedrīkstētu kavēt mazoglekļa alternatīvu 
izstrādi un ieviešanu un radīt iesīkstes 
situāciju, kad tiek izmantoti tādi aktīvi, 
kas ir pretrunā klimatneitralitātes un 
vides mērķiem, ņemot vērā to aprites 
ciklu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar ES ilgtspējīgu finanšu taksonomiju, par ko vienojušās ES iestādes, uzlabo 
politikas virzienu, tostarp klimata un vides politikas, un ES budžeta izdevumu saskaņotību. ES 
taksonomija ir pamata atsauces satvars, kas ļauj novērtēt, vai investīcijas ir ilgtspējīgas. TPF 
nebūtu jāatbalsta darbības, kas ir pretrunā zaļajā kursā izvirzītajiem klimata vai vides 
mērķiem.

Grozījums Nr. 174
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām un vidisko pārkārtošanos 
visneaizsargātākos cilvēkus, TPF būtu 
jāietver arī skarto darba ņēmēju, 
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pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

bezdarbnieku un vistrūcīgāko personu 
prasmju pilnveide un pārkvalificēšana 
nolūkā palīdzēt viņiem pielāgoties jaunām 
iespējām, kā arī aktīva un individuāla 
palīdzība darba meklēšanā visu kategoriju 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana sabiedrībā saskaņā ar aktīvu 
pieeju, kas vērsta uz dzimumu līdzsvaru 
un nediskriminēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu īpaši jāatbalsta šo 
personu iegūto profesionālo un izglītības 
prasmju attīstīšana un izmantošana, kā 
arī jāietver skarto darba ņēmēju prasmju 
pilnveide un pārkvalificēšana nolūkā 
palīdzēt viņiem pielāgoties jaunām 
nodarbinātības iespējām, kā arī palīdzība 
darba meklēšanā darba meklētājiem un 
viņu aktīva iekļaušana darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Petar Vitanov

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī to skarto 
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darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

darba ņēmēju un pašnodarbināto personu 
prasmju pilnveide un pārkvalificēšana, 
kuru darbību ir ietekmējušas būtiskas 
strukturālas pārmaiņas, nolūkā palīdzēt 
viņiem pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 177
João Ferreira

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunai nodarbinātības 
situācijai, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū, nodrošinot, ka viņi 
nekļūst par zaudētajiem, mainot 
darbvietas.

Or. pt

Grozījums Nr. 178
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
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pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

pārkvalificēšana, lai tie iegūtu 
kvalifikāciju un prasmes, kas 
nepieciešamas, lai pielāgotos jaunām, 
labākām nodarbinātības iespējām, kā arī 
palīdzība darba meklēšanā darba 
meklētājiem un viņu aktīva iekļaušana 
darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Sara Cerdas

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 
darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos iedzīvotājus 
un samazinātu enerģētisko nabadzību, 
TPF būtu jāietver arī skarto darba ņēmēju 
prasmju pilnveide un pārkvalificēšana 
nolūkā palīdzēt viņiem pielāgoties jaunām 
nodarbinātības iespējām, kā arī palīdzība 
darba meklēšanā darba meklētājiem un 
viņu aktīva iekļaušana darba tirgū.

Or. pt

Grozījums Nr. 180
Danilo Oscar Lancini

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu pret klimata 
pārmaiņām visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju prasmju pilnveide un 
pārkvalificēšana nolūkā palīdzēt viņiem 
pielāgoties jaunām nodarbinātības 
iespējām, kā arī palīdzība darba meklēšanā 

(11) Lai aizsargātu iedzīvotājus, kurus 
visvairāk ietekmē klimata pārmaiņas, TPF 
būtu jāietver arī skarto darba ņēmēju 
prasmju pilnveide un pārkvalificēšana 
nolūkā palīdzēt viņiem pielāgoties jaunām 
nodarbinātības iespējām, kā arī palīdzība 
darba meklēšanā darba meklētājiem un 
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darba meklētājiem un viņu aktīva 
iekļaušana darba tirgū.

viņu aktīva iekļaušana darba tirgū.

Or. it

Grozījums Nr. 181
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) TPF ir svarīga loma sociālo seku 
mazināšanā, kas pārsniedz ekonomikas 
jomu, un tam nevajadzētu būt tikai 
uzņēmējdarbības investīciju 
instrumentam. Pārkārtošanās var izvirzīt 
prasības skartajiem reģioniem un to 
iedzīvotājiem. Ar tām saistītie riski ir ne 
tikai darbvietu, bet arī vietējā ienākuma 
nodokļa zudums, kā arī darba ņēmēju 
migrācija, aiz sevis atstājot jaunos un 
vecos sabiedrības locekļus un potenciāli 
izraisot atsevišķu pakalpojumu 
pārtraukšanu (jo īpaši ogļraču gadījumā). 
Tāpēc, lai nodrošinātu sociāli taisnīgu 
pārkārtošanos, kas nevienu neatstāj 
novārtā, svarīgi ir veikt investīcijas 
sociālajā infrastruktūrā, tādējādi 
nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus 
skarto apgabalu iedzīvotājiem un 
kompensējot pakalpojumu zudumu. Ar 
TPF atbalstu jo īpaši būtu jāveic 
pasākumi, kas novērš ekonomikas 
recesiju un nodrošina, ka vietējā 
sabiedrība atbalsta izmaiņas un ka tiek 
uzlaboti vietējā sabiedrībā sniegtie 
pakalpojumi un veselības aprūpes, sociālo 
pakalpojumu un vietējās demokrātijas 
infrastruktūra.

Or. en

Grozījums Nr. 182
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Mick Wallace, Clare Daly

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos 
rūpniecības objektos, tostarp tajos, uz 
kuriem attiecas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma, būtu jāatļauj, ja tie 
veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku līdz 2050. gadam un ir 
ievērojami zemāki par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, kas noteiktas bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK14, un ja to rezultātā tiek 
aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas 
apgabalos, kas noteikti kā atbalstāmi 
apgabali LESD 107. panta 3. punkta a) 
un c) apakšpunkta nolūkā.

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
ilgtspējīgos kooperatīvos. Ar ienesīgām 
investīcijām būtu jāsaprot investīcijas 
uzņēmumu pamatkapitālā vai nemateriālos 
aktīvos, lai ražotu preces un sniegtu 
pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību.
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_________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar 4. pantā noteikto tvērumu.

Grozījums Nr. 183
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās 
investīcijās mazos un vidējos uzņēmumos. 
Ar ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 

(12) Lai veicinātu to teritoriju 
diversifikāciju, kurām pārkārtošanās 
nolūkā nepieciešams papildu atbalsts, 
TPF būtu jāatbalsta ienesīgas investīcijas 
ar darbvietu radīšanas potenciālu zaļos 
un ilgtspējīgos mazos un vidējos 
uzņēmumos. Ar ienesīgām investīcijām 
būtu jāsaprot investīcijas uzņēmumu 
pamatkapitālā vai nemateriālos aktīvos, lai 
ražotu preces un sniegtu pakalpojumus, 
tādējādi veicinot pamatkapitāla veidošanu 
un zaļu, pienācīgas kvalitātes un 
ilgtspējīgu nodarbinātību, vienlaikus 
atzīstot, novērtējot un uzlabojot vietējo 
cilvēkresursu prasmes un izglītību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, un ja tās atbalsta TPF 
pamatmērķi, proti, paātrināt 
pārkārtošanos uz klimatnoturīgu aprites 
ekonomiku, radot vai palīdzot pielāgot 
ievērojamu skaitu darbvietu, un ja tās 
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saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

neizraisa pārvietošanu vai nerodas 
pārvietošanas rezultātā. Investīcijas 
esošajos rūpniecības objektos, tostarp tajos, 
uz kuriem attiecas Savienības emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma, būtu jāatļauj 
ar nosacījumu, ka tās veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemākas 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ka to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits 
pienācīgas kvalitātes un ilgtspējīgu 
darbvietu. Visas šādas investīcijas būtu 
pienācīgi jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā, tām 
vajadzētu būt ilgtspējīgām un atbilstīgām 
principam "energoefektivitāte pirmajā 
vietā", turklāt no TPF darbības jomas 
būtu jāizslēdz jebkādas investīcijas fosilā 
kurināmā infrastruktūrā. Lai aizsargātu 
iekšējā tirgus un kohēzijas politikas 
integritāti, atbalstam uzņēmumiem būtu 
jāatbilst Savienības valsts atbalsta 
noteikumiem, kā noteikts LESD 107. un 
108. pantā, un jo īpaši atbalsts ienesīgām 
investīcijām, kuras veic uzņēmumi, kas nav 
MVU, būtu jāpiešķir tikai uzņēmumiem, 
kuri atrodas apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali LESD 107. panta 3. 
punkta a) un c) apakšpunkta nolūkā.

_________________ _________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 184
João Ferreira



PE650.732v02-00 112/178 AM\1206566LV.docx

LV

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to 
rezultātā tiek aizsargāts ievērojams skaits 
darbvietu. Visas šādas investīcijas būtu 
pienācīgi jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un pienācīgu 
nodarbinātību. Attiecībā uz uzņēmumiem, 
kas nav MVU, ienesīgas investīcijas būtu 
jāatbalsta tikai tad, ja tās ir vajadzīgas, lai 
mazinātu pārkārtošanās rezultātā zaudēto 
darbvietu skaitu, radot vai aizsargājot 
darbvietas, un ja tās neizraisa pārvietošanu 
vai nerodas pārvietošanas rezultātā. 
Investīcijas esošajos rūpniecības objektos, 
tostarp tajos, uz kuriem attiecas Savienības 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, būtu 
jāatļauj, ja tie veicina pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. 
gadam un ja to rezultātā tiek aizsargāts 
ievērojams skaits darbvietu. Visas šādas 
investīcijas būtu pienācīgi jāpamato 
attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā. Atbalsts ienesīgām 
investīcijām, kuras veic uzņēmumi, kas nav 
MVU, būtu jāpiešķir tikai uzņēmumiem, 
kuri atrodas apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali LESD 107. panta 3. 
punkta a) un c) apakšpunkta nolūkā.

_________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. pt

Grozījums Nr. 185
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
Delara Burkhardt, Nikos Androulakis, Monika Beňová

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās 
investīcijās mazos un vidējos uzņēmumos. 
Ar ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku līdz 2050. gadam un ir 
ievērojami zemāki par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, kas noteiktas bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK14, un ja to rezultātā tiek 
aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāatbalsta ienesīgas investīcijas ar 
darbvietu radīšanas potenciālu zaļos un 
ilgtspējīgos mazos un vidējos uzņēmumos. 
Ar ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Lai aizsargātu iekšējā tirgus un 
kohēzijas politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
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Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

nolūkā.

_________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 186
Petros Kokkalis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
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skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Saistībā 
ar šādām investīcijām būtu jāņem vērā 
princips "piesārņotājs maksā", un tās 
nebūtu jāuzskata par rūpniecības objektu 
iespēju pārdot emisijas kvotu 
pārpalikumu, lai gūtu peļņu. No atbalsta 
jomas būtu jāizslēdz arī investīcijas fosilā 
kurināmā tehnoloģijās, piemēram, oglekļa 
dioksīda uztveršanā un uzglabāšanā un 
pašreizējo iekārtu emisiju rādītāju 
uzlabošanā, jo šādas investīcijas neveicina 
2050. gada klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanu. Lai aizsargātu iekšējā tirgus 
un kohēzijas politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

_________________ _________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).
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Or. en

Grozījums Nr. 187
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Šīm 
investīcijām nevajadzētu radīt negaidītas 
papildu peļņas iespēju šiem rūpniecības 
objektiem, proti, būtu jānovērš situācija, 
kad tie gūst labumu no darbības 
dekarbonizācijai piešķirtā TPF papildu 
atbalsta, pārdodot emisijas kvotu 
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uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

pārpalikumu un tādējādi papildus TPF 
finansiālajam atbalstam gūstot virspeļņu. 
Lai aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

_________________ _________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 188
Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
uzņēmumos, jo īpaši mikrouzņēmumos un 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta, ja tās 
ir vajadzīgas, lai novērstu pārkārtošanās 
rezultātā zaudēto darbvietu skaitu, radot 
darbvietas vai aizsargājot pašreizējās, ja 
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skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku līdz 2050. gadam un ir 
ievērojami zemāki par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, kas noteiktas bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK14, un ja to rezultātā tiek 
aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas 
apgabalos, kas noteikti kā atbalstāmi 
apgabali LESD 107. panta 3. punkta a) 
un c) apakšpunkta nolūkā.

šādas investīcijas neizraisa pārvietošanu 
vai nerodas pārvietošanas rezultātā no citas 
dalībvalsts vai no tās pašas dalībvalsts 
citas teritorijas. Investīcijas esošajos 
rūpniecības objektos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
atbilstību attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja tie nerada 
negatīvu nodarbinātības bilanci. Visas 
šādas investīcijas būtu pienācīgi jāpamato 
attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā. Lai aizsargātu sociālo, 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju, uz 
uzņēmējdarbības atbalstu būtu jāattiecina 
atkāpe no Savienības valsts atbalsta 
noteikumiem, kā noteikts LESD 107. un 
108. pantā.

_________________ _________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. it

Grozījums Nr. 189
Kateřina Konečná

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Saistībā 
ar šādām investīcijām būtu jāņem vērā 
princips "piesārņotājs maksā", un tās 
nebūtu jāuzskata par rūpniecības objektu 
iespēju pārdot emisijas kvotu 
pārpalikumu, lai gūtu peļņu. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.
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_________________ _________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 190
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku līdz 2050. gadam un ir 
ievērojami zemāki par attiecīgajām 
līmeņatzīmēm, kas noteiktas bezmaksas 
kvotu piešķiršanai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK14, un ja to rezultātā tiek 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju un 
noturību, TPF būtu jāsniedz atbalsts 
ienesīgās investīcijās mazos un vidējos 
uzņēmumos tajās nozarēs, kas ir svarīgas 
ne vēlāk kā līdz 2040. gadam panākamai 
pārejai uz klimatneitrālu, vidiski 
ilgtspējīgu, pilnībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģiju balstītu, 
daudzējādā ziņā resursefektīvu un 
energoefektīvu aprites ekonomiku. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir patiešām vajadzīgas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna sekmīgai 
īstenošanai un palīdz mazināt 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Lai aizsargātu iekšējā tirgus un 
kohēzijas politikas integritāti, atbalstam 
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aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

_________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 191
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
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pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā. Visām investīcijām būtu jāatbilst 
principam "energoefektivitāte pirmajā 
vietā" un principam "piesārņotājs 
maksā".

_________________ _________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 192
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska
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Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos. Ar 
ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai 
tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās. 
Ar ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot 
investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai 
nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot 
pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. 
Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, 
ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tad, ja 
tās veicina pārkārtošanās rezultātā zaudēto 
darbvietu skaita mazināšanos, radot vai 
aizsargājot ievērojamu skaitu darbvietu, un 
ja tās neizraisa pārvietošanu vai nerodas 
pārvietošanas rezultātā. Investīcijas 
esošajos rūpniecības objektos, tostarp tajos, 
uz kuriem attiecas Savienības emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma, būtu jāatļauj, 
ja tie veicina pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. 
gadam un ir ievērojami zemāki par 
attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas noteiktas 
bezmaksas kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK14, un ja to rezultātā tiek 
aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

_________________ _________________
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14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. pl

Grozījums Nr. 193
Peter Liese, Adam Jarubas, Constanze Krehl, Marian-Jean Marinescu, Bartosz 
Arłukowicz, Traian Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe 
Hansen, Dolors Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert 
Lins, Christine Schneider, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai atbalsttiesīgajos reģionos, 
kuros notiek pārkārtošanās, tiktu 
piesaistītas privātas investīcijas, ES 
noteikumiem par valsts atbalstu būtu 
jābūt elastīgiem. Tādēļ, izstrādājot jaunās 
pamatnostādnes, Komisijai būtu arī jāņem 
vērā attiecīgo reģionu strukturālo 
pārmaiņu problēmas, lai nodrošinātu, ka 
minētajiem reģioniem tiek dota 
pietiekama elastība īstenot savus 
projektus sociāli un ekonomiski 
dzīvotspējīgā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Petar Vitanov

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Līdzekļu kopīga sadale būtu jāveic, 
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ievērojot principu "prioritāri reģioni ar 
augstu oglekļa dioksīda emisiju 
intensitāti", kas ietver visus reģionus, kuri 
daudzējādā ziņā ir atkarīgi no oglēm (un 
ogļu spēkstacijām) un kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir zemāks par ES vidējo.

Or. en

Pamatojums

Fondam prioritāte būtu jāpiešķir teritorijām ar augstu oglekļa dioksīda emisiju intensitāti, jo 
īpaši tām, kurās izmanto ogles (un kuras ievieš centrālo) un kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir 
zemāks par ES vidējo. Galvenajiem atbilstības kritērijiem vajadzētu būt darbvietu skaitam 
ogļu ieguves, enerģijas izmantošanas un oglekļietilpīgās nozarēs.

Grozījums Nr. 195
Peter Liese, Adam Jarubas, Marian-Jean Marinescu, Bartosz Arłukowicz, Traian 
Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors 
Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert Lins, Christine 
Schneider, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Taisnīgas pārkārtošanās fonda 
atbalsts ienesīgām investīcijām 
uzņēmumos, kas nav MVU, nebūtu 
jāpiešķir tikai apgabalos, kas ir tiesīgi 
saņemt valsts atbalstu saskaņā ar 
piemērojamajiem valsts atbalsta 
noteikumiem atbilstoši LESD 107. panta 
3. punkta a) un c) apakšpunktam. Gluži 
pretēji — valsts atbalsta noteikumiem 
būtu jāļauj visiem reģioniem, kuri saņem 
palīdzību no TPF, efektīvi novērst 
darbvietu zaudējuma draudus agrīnā 
posmā. Šajā nolūkā būtu arī attiecīgi 
jāpielāgo Vispārējā grupu atbrīvojuma 
regula.

Or. en
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Grozījums Nr. 196
Peter Liese, Adam Jarubas, Marian-Jean Marinescu, Bartosz Arłukowicz, Traian 
Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors 
Montserrat, Stefan Berger, Christian Doleschal, Edina Tóth, Norbert Lins, Christine 
Schneider

Regulas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Apgabaliem, kurus visvairāk 
ietekmē pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, būtu jādod iespēja pēc 
iespējas agrāk aktīvi pievērsties ar to 
saistītajām strukturālajām pārmaiņām. 
Šajā saistībā ir jāmaina valsts atbalsta 
tiesību akti, piemēram, jāizstrādā jaunas 
Eiropas Komisijas pamatnostādnes, 
atsaucoties uz LESD 107. panta 3. punkta 
b) vai c) apakšpunktu, lai nodrošinātu, ka 
saskaņā ar piemērojamajiem 
noteikumiem atbalsts ir atļauts neatkarīgi 
no atbalstāmo reģionu statusa.

Or. en

Grozījums Nr. 197
João Ferreira

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
"Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei", 
vajadzētu būt iespējai ierosināt atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas(ES) [jaunās KNR] 21.a 
pantu TPF resursus var palielināt ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+.
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Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos 
noteikto darbību veidam.

Or. pt

Grozījums Nr. 198
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
"Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei", 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam, un tās nedrīkstētu 
novirzīt tādu veidu darbībām, kas saskaņā 
ar šīs regulas 5. pantu nav atbalsttiesīgas.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Kateřina Konečná

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu (13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
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plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
"Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei", 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursus var palielināt ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Danilo Oscar Lancini

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
"Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei", 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursus varētu papildināt ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

Or. it
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Grozījums Nr. 201
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursi būtu jāpalielina ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

(13) Lai nodrošinātu TPF resursu 
plānošanas elastību saskaņā ar mērķi 
"Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei", 
vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu 
TPF programmu vai plānot TPF resursus 
vienā vai vairākās īpašās prioritātēs 
programmā, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais 
fonds Plus (ESF+) vai Kohēzijas fonds. 
Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] 21.a 
pantu TPF resursus var palielināt ar 
papildu finansējumu no ERAF un ESF+. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

Or. pl

Grozījums Nr. 202
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi un izmērāmi īstenots 
pārkārtošanās process, lai panāktu 
klimatneitrālu ekonomiku. Šajā sakarā 
dalībvalstu saņēmējiem reģioniem kopā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp pašreizējiem vietējiem 
uzņēmumiem, īpaši MVU, un lielo 
energoobjektu apakšuzņēmējiem, kā arī 
attiecīgo pilsonisko sabiedrību un vietējo 
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būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

sabiedrību, un ar Komisijas atbalstu būtu 
jāsagatavo taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros sīki izklāstīts 
pārkārtošanās process, tostarp darbvietu 
radīšanas pasākumi un investīcijas vietējā 
sociālajā infrastruktūrā, kas ir vismaz 
nacionālo enerģētikas un klimata plānu, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķu un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra centienu līmenī. Šajā 
nolūkā Komisijai būtu jāizveido Taisnīgas 
pārkārtošanās platforma, kas balstītos uz 
pašreizējo platformu ogļu ieguves 
reģioniem pārejas posmā, lai dotu iespēju 
divpusējai un daudzpusējai pieredzes 
apmaiņai par gūto pieredzi un paraugpraksi 
starp visiem attiecīgajiem dalībniekiem 
visās attiecīgajās nozarēs. Pašreizējā 
platforma būtu pilnībā jāizmanto 
paraugprakses izplatīšanai plānošanas 
posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots taisnīgas 
pārkārtošanās process, lai ne vēlāk kā līdz 
2040. gadam panāktu klimatneitrālu, 
vidiski ilgtspējīgu, pilnībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģiju balstītu, 
daudzējādā ziņā resursefektīvu un 
energoefektīvu aprites ekonomiku. Šajā 
sakarā katras dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm sadarbībā ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un ar Komisijas 
atbalstu būtu jāsagatavo taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, kuros sīki 
izklāstīts pārkārtošanās process, tostarp 
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daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

noteikti juridiski saistoši datumi, līdz 
kuriem pakāpeniski jāatsakās no visiem 
fosilajiem kurināmajiem tādā termiņā, 
kas atbilst mērķim ierobežot temperatūras 
kāpumu līdz 1,5 °C salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālā laikmeta līmeni, kā arī 
laika grafiks galvenajiem pārkārtošanās 
soļiem un pasākumiem, kuri palīdzēs 
sasniegt jaunākajā Savienības vides 
rīcības plānā noteiktos mērķus un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus. Šajā nolūkā 
Komisijai būtu jāizveido Taisnīgas 
pārkārtošanās platforma, kas balstītos uz 
pašreizējo platformu ogļu ieguves 
reģioniem pārejas posmā, lai dotu iespēju 
divpusējai un daudzpusējai pieredzes 
apmaiņai par gūto pieredzi un paraugpraksi 
visās skartajās nozarēs un kopienās.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi un izmērāmi īstenots 
pārkārtošanās process, lai panāktu 
klimatneitrālu ekonomiku. Šajā sakarā 
dalībvalstīm sadarbībā ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un ar Komisijas 
atbalstu būtu jāsagatavo taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, kuros sīki 
izklāstīts pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem. Lai investīcijas tiktu ieguldītas 
risinājumos, ko nenāksies nožēlot, 
atbalsta pieteikumi, kuri attiecas uz 
enerģijas ražošanu no koksnes biomasas 
vai pāreju uz to, būtu jāatzīst par 
atbalsttiesīgiem tikai tad, ja tiem 
pievienots priekšizpētes ziņojums, kas 
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nozarēs. apliecina, ka attiecīgajai darbībai 
pietiekamā daudzumā ir un būs pieejami 
biomasas atkritumi un atlikumi un ka 
tādējādi netiks negatīvi ietekmēta oglekļa 
dioksīda piesaiste zemes izmantošanas, 
zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības jomā vai svarīgo 
kokapstrādes nozaru apgāde. Šajā nolūkā 
Komisijai būtu jāizveido Taisnīgas 
pārkārtošanās platforma, kas balstītos uz 
pašreizējo platformu ogļu ieguves 
reģioniem pārejas posmā, lai dotu iespēju 
divpusējai un daudzpusējai pieredzes 
apmaiņai par gūto pieredzi un paraugpraksi 
visās skartajās nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Petros Kokkalis

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) TPF atbalsts būtu jāpiešķir un 
jāmēra, ņemot vērā to, vai konkrētajā 
teritorijā tiek efektīvi īstenots 
pārkārtošanās process, lai ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam panāktu klimatneitrālu 
ekonomiku. Šajā sakarā dalībvalstīm 
sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un ar Komisijas atbalstu būtu 
jāsagatavo taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros sīki izklāstīts 
pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem vai pat izvirzīti vēl vērienīgāki 
mērķi. Šajā nolūkā Komisijai būtu 
jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
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nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi un izmērāmi īstenots 
pārkārtošanās process, lai ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam panāktu klimatneitrālu 
ekonomiku. Šajā sakarā dalībvalstīm 
sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un ar Komisijas atbalstu būtu 
jāsagatavo taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros sīki izklāstīts 
pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem un, iespējams, izvirzīti vēl 
vērienīgāki mērķi. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 207
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu valsts 
ekonomiku. Šajā sakarā dalībvalstīm 
sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām un ar Komisijas atbalstu būtu 
jāsagatavo taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros sīki izklāstīts 
pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem un izvirzīti vērienīgāki klimata 
mērķi. Šajā nolūkā Komisijai būtu 
jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai ne vēlāk kā līdz 2040. gadam panāktu 
klimatneitrālu ekonomiku. Šajā sakarā 
dalībvalstīm sadarbībā ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un ar Komisijas 
atbalstu būtu jāsagatavo taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, kuros sīki 
izklāstīts pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem vai pat izvirzīti vēl vērienīgāki 
mērķi. Šajā nolūkā Komisijai būtu 
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platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Mick Wallace, Clare Daly

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. 
Šajā sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi un izmērāmi īstenots 
ekoloģiskas pārkārtošanās process, lai 
panāktu bezoglekļa aprites ekonomiku. 
Šajā sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
un kuri atbilst nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem vai pat izvirza vēl 
vērienīgākus mērķus. Šajā nolūkā 
Komisijai būtu jāizveido Taisnīgas 
pārkārtošanās platforma, kas balstītos uz 
pašreizējo platformu ogļu ieguves 
reģioniem pārejas posmā, lai dotu iespēju 
divpusējai un daudzpusējai pieredzes 
apmaiņai par gūto pieredzi un paraugpraksi 
visās skartajās nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Edina Tóth

Regulas priekšlikums



PE650.732v02-00 136/178 AM\1206566LV.docx

LV

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process. 
Šajā nolūkā Komisijai būtu jāizveido 
Taisnīgas pārkārtošanās platforma, kas 
balstītos uz pašreizējo platformu ogļu 
ieguves reģioniem pārejas posmā, lai dotu 
iespēju divpusējai un daudzpusējai 
pieredzes apmaiņai par gūto pieredzi un 
paraugpraksi visās skartajās nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Kateřina Konečná

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai ne vēlāk kā līdz 2050. gadam panāktu 
klimatneitrālu ekonomiku. Šajā sakarā 
dalībvalstīm sadarbībā ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un ar Komisijas 
atbalstu būtu jāsagatavo taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālie plāni, kuros sīki 
izklāstīts pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem. Šajā nolūkā Komisijai būtu 
jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
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posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstis ciešā sadarbībā ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu sagatavo taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālos plānus, kuros 
sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process, 
pamatojoties uz nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

Or. pl

Grozījums Nr. 214
Danilo Oscar Lancini

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, 
lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
tiek īstenots pārkārtošanās process, lai 
panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā 
sakarā dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros izklāstīts pārkārtošanās process 
saskaņā ar nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai 
būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās 
platforma, kas balstītos uz pašreizējo 
platformu ogļu ieguves reģioniem pārejas 
posmā, lai dotu iespēju divpusējai un 
daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto 
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pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

pieredzi un paraugpraksi visās skartajās 
nozarēs.

Or. it

Grozījums Nr. 215
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai nodrošinātu pārkārtošanās un 
TPF ilgtermiņa efektivitāti un pozitīvu 
ietekmi, Komisijai būs jāvāc dati, lai 
varētu labāk paredzēt prasmes, kas būs 
vajadzīgas nozarēs un rūpniecībā, lai 
pielāgotos jaunās zaļās ekonomikas 
prasītajām izmaiņām, un jo īpaši modelēt 
dekarbonizācijas scenāriju ietekmi uz 
nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuri 
dalībnieki un kuras teritorijas ir skartas 
vissmagāk, kurās jākoncentrē TPF atbalsts, 
un jāapraksta konkrētas darbības, kas 
jāveic, lai ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
sasniegtu klimatneitrālu ekonomiku, jo 
īpaši attiecībā uz tādu objektu slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti, kā arī sīki izklāstīts 
sociālās infrastruktūras investīciju plāns. 
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daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa 
mērķiem. TPF finansiāls atbalsts būtu 
jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst 
pārkārtošanās plāniem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

Minētajām teritorijām būtu jābūt precīzi 
noteiktām un jāatbilst NUTS 3. līmeņa 
reģioniem vai jābūt to daļām. Plānos būtu 
sīki jāizklāsta minēto teritoriju grūtības, 
iespējas un vajadzības, tostarp attiecībā uz 
sociālo infrastruktūru, kā arī darbvietu 
radīšanas potenciāls, kas ir vajadzīgs, lai 
panāktu pārkārtošanos, un jānosaka 
nepieciešamo darbību veidi tādā veidā, kas 
nodrošina pret klimata pārmaiņām noturīgu 
saimniecisko darbību saskaņotu attīstību, 
kuras atbilst arī pārejai uz klimatneitralitāti 
ne vēlāk kā līdz 2050. gadam un Eiropas 
zaļā kursa mērķiem, vienlaikus 
nodrošinot, ka neviens netiek atstāts 
novārtā. Plānos būtu arī jānosaka, kādi ir 
reģionu neaizsargātākie un vērtīgākie 
cilvēkresursi un uzņēmējdarbības resursi, 
lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību, balstoties 
uz pašreizējo izglītības un inženierijas 
potenciālu. Pašreizējie MVU, it īpaši tie, 
kuri ir apakšuzņēmēji fosilā kurināmā 
ražošanas vērtības ķēdē, būtu jāuzskata 
par svarīgiem vietējās sabiedrības 
resursiem. TPF finansiāls atbalsts būtu 
jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst 
pārkārtošanās plāniem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no TPF valsts 
programmas, kas jāapstiprina Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
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uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem un ES ilgtspējīgu finanšu 
taksonomijā noteiktajam būtiska 
kaitējuma nenodarīšanas principam, kā 
arī nekavē pārkārtošanos uz mazoglekļa 
ekonomiku un nerada iesīkstes situāciju 
vai balasta aktīvus. Par atbalsttiesīgām 
nebūtu jāuzskata darbības vai 
programmas, kas atbalsta fosilā kurināmā 
turpmāku izmantošanu. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

Or. en

Grozījums Nr. 218
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai 
sasniegtu klimatneitrālu ekonomiku, jo 
īpaši attiecībā uz tādu objektu 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuri 
cilvēki un kuras teritorijas ir skartas 
visvairāk, kurās būtu jākoncentrē TPF 
atbalsts, un jāapraksta konkrētas darbības, 
kas jāveic, un precīzi mērķi, kas 
jāsasniedz noteiktos termiņos, lai ne vēlāk 
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pārveidošanu vai slēgšanu, kuros izmanto 
fosilo kurināmo, vai citas darbības ar 
augstu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāti. Minētajām teritorijām būtu 
jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst NUTS 
3. līmeņa reģioniem vai jābūt to daļām. 
Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto teritoriju 
grūtības un vajadzības un jānosaka 
nepieciešamo darbību veidi tādā veidā, kas 
nodrošina pret klimata pārmaiņām 
noturīgu saimniecisko darbību saskaņotu 
attīstību, kuras atbilst arī pārejai uz 
klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

kā līdz 2040. gadam sasniegtu 
klimatneitrālu, vidiski ilgtspējīgu, pilnībā 
uz atjaunojamo energoresursu enerģiju 
balstītu, daudzējādā ziņā resursefektīvu 
un energoefektīvu aprites ekonomiku, jo 
īpaši attiecībā uz tādu objektu 
pārveidošanu vai slēgšanu, kuros izmanto 
fosilo kurināmo, vai citas darbības ar 
augstu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāti. Minētajām teritorijām būtu 
jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst NUTS 
3. līmeņa reģioniem vai jābūt to daļām. 
Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto teritoriju 
grūtības, iespējas un investīciju vajadzības 
un jānosaka nepieciešamo darbību veidi 
tādā veidā, kas nodrošina tādu vidiski 
ilgtspējīgu darbību saskaņotu attīstību, 
kuras ir nepieciešamas, lai ierobežotu 
temperatūras kāpumu līdz 1,5 °C 
salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni un lai sasniegtu zaļā 
kursa mērķus. TPF finansiāls atbalsts būtu 
jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst 
pārkārtošanās plāniem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

Or. en

Grozījums Nr. 219
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
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kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
Par atbalstāmām nebūtu jāuzskata 
investīcijas pārejā uz darbības veidu vai 
tehnoloģiju, kura uz katru saražoto 
enerģijas vienību rada līdzīgu emisiju 
daudzumu vai kuras atmaksāšanās laiks 
ir pārāk ilgs, lai varētu sasniegt 
Savienības mērķi 2050. gadam. TPF 
finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

Or. en

Grozījums Nr. 220
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, uzlabotu 
nodarbinātību un novērstu vides 
degradāciju, jo īpaši attiecībā uz tādu 
objektu pārveidošanu vai slēgšanu, kuros 
izmanto fosilo kurināmo, vai citas darbības 
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būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

ar augstu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
intensitāti. Minētajām teritorijām būtu 
jābūt precīzi noteiktām, un tās var būt daļa 
no lielākām vienībām, piemēram, NUTS 
3. līmeņa reģioniem, vai atbilst tām. Plānos 
būtu sīki jāizklāsta minēto teritoriju 
grūtības un vajadzības un jānosaka 
nepieciešamo darbību veidi tādā veidā, kas 
nodrošina pret klimata pārmaiņām noturīgu 
saimniecisko darbību saskaņotu attīstību, 
kuras atbilst arī pārejai uz klimatneitralitāti 
un zaļā kursa mērķiem. TPF finansiāls 
atbalsts būtu jāsaņem tikai investīcijām, 
kas atbilst pārkārtošanās plāniem un ES 
klimata un vides mērķiem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

Or. en

Pamatojums

Būtu jāļauj dalībvalstīm elastīgāk novērtēt un noteikt pārkārtošanās skartās teritorijas tā, lai 
tas atbilstu TPF mērķim un sniegtu labākos rezultātus. Dažās dalībvalstīs NUTS 3. līmeņa 
reģioni varētu nebūt piemērotākās teritoriālās vienības Eiropas politikas īstenošanai, un 
tādēļ var mazināties plānoto pasākumu ietekme.

Grozījums Nr. 221
Danilo Oscar Lancini

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu, kuros 
izmanto fosilo kurināmo, vai citas darbības 
ar augstu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
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emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī 
pārejai uz klimatneitralitāti un zaļā kursa 
mērķiem. TPF finansiāls atbalsts būtu 
jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst 
pārkārtošanās plāniem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

intensitāti. Minētajām teritorijām būtu 
jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst NUTS 
3. līmeņa reģioniem vai jābūt to daļām. 
Plānos būtu jāizklāsta minēto teritoriju 
vajadzības un jānosaka nepieciešamo 
darbību veidi tādā veidā, kas nodrošina pret 
klimata pārmaiņām noturīgu saimniecisko 
darbību saskaņotu attīstību. TPF finansiāls 
atbalsts būtu jāsaņem tikai investīcijām, 
kas atbilst pārkārtošanās plāniem. 
Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajiem 
plāniem vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

Or. it

Grozījums Nr. 222
Kateřina Konečná

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 3. līmeņa reģioniem vai jābūt to 
daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto 
teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši attiecībā 
uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, 
kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas 
darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti, vai darbības, kuru 
rūpnieciskos galaproduktus tieši ietekmē 
pārkārtošanās uz oglekļneitralitāti. 
Minētajām teritorijām būtu jābūt precīzi 
noteiktām un jāatbilst NUTS 3. līmeņa 
reģioniem vai jābūt to daļām. Plānos būtu 
sīki jāizklāsta minēto teritoriju grūtības un 
vajadzības un jānosaka nepieciešamo 
darbību veidi tādā veidā, kas nodrošina pret 
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uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

klimata pārmaiņām noturīgu saimniecisko 
darbību saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī 
pārejai uz klimatneitralitāti un zaļā kursa 
mērķiem. TPF finansiāls atbalsts būtu 
jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst 
pārkārtošanās plāniem. Taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem 
vajadzētu būt daļai no Komisijas 
apstiprinātajām programmām (kuras 
atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas 
fonds vai TPF).

Or. en

Grozījums Nr. 223
Roberta Metsola

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši 
attiecībā uz tādu objektu pārveidošanu vai 
slēgšanu, kuros izmanto fosilo kurināmo, 
vai citas darbības ar augstu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāti. Minētajām 
teritorijām būtu jābūt precīzi noteiktām un 
jāatbilst NUTS 3. līmeņa reģioniem vai 
jābūt to daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta 
minēto teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
(kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras 
teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu 
jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta 
konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 
klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši lai 
pārveidotu vai slēgtu objektus, kuros 
izmanto fosilo kurināmo, nozares, kas 
veicina siltumnīcefekta gāzu emisijas, un 
citas darbības ar augstu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas intensitāti. Minētajām 
teritorijām būtu jābūt precīzi noteiktām un 
jāatbilst NUTS 3. līmeņa reģioniem vai 
jābūt to daļām. Plānos būtu sīki jāizklāsta 
minēto teritoriju grūtības un vajadzības un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārejai 
uz klimatneitralitāti un zaļā kursa mērķiem. 
TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai 
investīcijām, kas atbilst pārkārtošanās 
plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai 
no Komisijas apstiprinātajām programmām 
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Kohēzijas fonds vai TPF). (kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonds vai TPF).

Or. en

Grozījums Nr. 224
Petar Vitanov

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni būtu jāiesniedz pēc 
iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā vienu gadu 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Tas 
vadošajām iestādēm un dalībvalstīm rada 
īstenošanas grūtības, jo šie plāni ir 
jāpieņem, lai varētu atbrīvot finansējumu. 
Tāpēc, lai mazinātu šīs grūtības, vēl pirms 
šo plānu pieņemšanas būtu jādara 
pieejams uz nosacījumiem balstīts 
priekšfinansējums tehniskajai palīdzībai.

Or. en

Pamatojums

In the aftermath of the coronavirus crisis, European regions will be under stress, and their 
focus should be on empowering workers and regional communities through cohesion policy 
rather than using these funds for other purposes. The future recovery has to offer the regions 
a chance to develop a new model of prosperity. At this stage, there still no forecast what will 
be the impact of the coronavirus crises on the economy, but in any case, we can assume that 
the economy now is in line to suffer a fall in output worse than the last financial crises. The 
regions will need a time for careful assessment of the economic consequences of the 
pandemic, therefore they will need enough time for submitting their territorial just transition 
plans.

Grozījums Nr. 225
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai veicinātu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu vajadzētu būt iespējai piemērot 
finanšu korekcijas, ja būtiski netiek 
sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 226
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai veicinātu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu vajadzētu būt iespējai piemērot 
finanšu korekcijas, ja būtiski netiek 
sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi.

(16) Lai veicinātu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu vajadzētu būt iespējai piemērot 
finanšu korekcijas, ja būtiski netiek 
sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi. Lai izmērītu 
pārkārtošanās progresu, uzņēmumiem, 
kuri saņem TPF finansējumu, būtu jāziņo 
par ietekmi uz ilgtspēju, kā noteikts ES 
Nefinanšu informācijas atklāšanas 
direktīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Susana Solís 
Pérez, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(16) Lai veicinātu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu vajadzētu būt iespējai piemērot 
finanšu korekcijas, ja būtiski netiek 
sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi.

(16) Lai veicinātu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem un 
palielinātu TPF kā svarīga zaļajam 
kursam atbilstoša tiesību instrumenta 
ietekmi, Komisijai saskaņā ar 
proporcionalitātes principu vajadzētu būt 
iespējai piemērot finanšu korekcijas, ja 
būtiski netiek sasniegti TPF konkrētajam 
mērķim izvirzītie uzdevumi.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai veicinātu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu vajadzētu būt iespējai piemērot 
finanšu korekcijas, ja būtiski netiek 
sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi.

(16) Lai nodrošinātu, ka, izmantojot 
TPF resursus, tiek panākti paredzētie 
rezultāti, Komisijai saskaņā ar 
proporcionalitātes principu vajadzētu būt 
iespējai piemērot finanšu korekcijas, ja 
būtiski netiek sasniegti TPF konkrētajam 
mērķim izvirzītie uzdevumi.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai veicinātu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu vajadzētu būt iespējai piemērot 
finanšu korekcijas, ja būtiski netiek 
sasniegti TPF konkrētajam mērķim 
izvirzītie uzdevumi.

(16) Lai veicinātu TPF resursu 
izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, 
Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes 
principu būtu jāpiemēro finanšu 
korekcijas, ja būtiski netiek sasniegti TPF 
konkrētajam mērķim izvirzītie uzdevumi.
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Or. en

Grozījums Nr. 230
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) TPF finansētās programmas būtu 
jānovērtē ex ante un ex post, piemērojot 
klimata izdevumu apzināšanas, dabas 
kapitāla uzskaites un aprites cikla 
metodiku, lai noteiktu programmu ietekmi 
uz ilgtspēju, pamatojoties uz saskaņotiem 
rādītājiem un aprites cikla izvērtējumu. 
Atbilstoši Ilgtspējīgas Eiropas investīciju 
plānam būtu jāievieš metode drošināšanai 
ilgtspējas aspektā, uz kuras pamata 
konkrēta lieluma un lielākiem projektu 
virzītājiem būtu jānovērtē projektu 
ietekme uz vidi, klimatu un sociālo jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Edina Tóth, András Gyürk

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai papildinātu un grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz šīs regulas III 
pielikumā ietverto elementu grozīšanu 
attiecībā uz kopējiem izlaides un rezultātu 
rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 

(17) Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā 
ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu15. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienlīdzīgu līdzdalību, Eiropas Parlaments 
un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem; šiem 
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rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu15. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienlīdzīgu līdzdalību, Eiropas Parlaments 
un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem; šiem 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

_________________ _________________
15 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp. 15 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai papildinātu un grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz šīs regulas III 
pielikumā ietverto elementu grozīšanu 
attiecībā uz kopējiem izlaides un rezultātu 
rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu15. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienlīdzīgu līdzdalību, Eiropas Parlaments 
un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem; šiem 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(17) Lai papildinātu un grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz šīs regulas III 
pielikumā ietverto elementu grozīšanu 
attiecībā uz kopējiem izlaides un rezultātu 
rādītājiem, pamatojoties uz saskaņotiem 
ilgtspējas rādītajiem un aprites cikla 
izvērtējumu ietekmes uz ilgtspēju 
izmērīšanai, kā noteikts Taksonomijas 
regulā un Informācijas atklāšanas regulā. 
Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā 
ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu15. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienlīdzīgu līdzdalību, Eiropas Parlaments 
un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem; šiem 
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ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

_________________ _________________
15 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp. 15 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai papildinātu un grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz šīs regulas III 
pielikumā ietverto elementu grozīšanu 
attiecībā uz kopējiem izlaides un rezultātu 
rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu15. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienlīdzīgu līdzdalību, Eiropas Parlaments 
un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem; šiem 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(17) Lai papildinātu un grozītu 
atsevišķus nebūtiskus šīs regulas 
elementus, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai noteiktu pieejamo 
piešķīrumu sadalījumu pa gadiem katrai 
dalībvalstij saskaņā ar I pielikumu, kā arī 
grozītu šīs regulas III pielikumā ietvertos 
elementus attiecībā uz kopējiem izlaides 
un rezultātu rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu15. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienlīdzīgu līdzdalību, Eiropas Parlaments 
un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem; šiem 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

_________________ _________________
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15 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp. 15 OV L 123, 12.5.2016., 13. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai noteiktu atbilstošu TPF 
finanšu shēmu, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras noteikt pieejamo 
piešķīrumu sadalījumu pa gadiem katrai 
dalībvalstij saskaņā ar I pielikumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 235
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
iedzīvotājus un teritorijas, kas saskaras ar 
ekonomiskām un sociālām pārmaiņām 
pārejā uz klimatneitrālu, vidiski ilgtspējīgu, 
pilnībā uz atjaunojamo energoresursu 
enerģiju balstītu, daudzējādā ziņā 
resursefektīvu un energoefektīvu aprites 
ekonomiku ne vēlāk kā līdz 2040. gadam, 
nevar pietiekami labi sasniegt, ja 
dalībvalstis rīkojas atsevišķi. Tam galvenie 
iemesli ir, no vienas puses, atšķirības starp 
dažādu teritoriju attīstības līmeņiem un 
visnelabvēlīgākajā stāvoklī esošo 
iedzīvotāju un teritoriju īpašās grūtības, kā 
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mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

arī dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 236
Danilo Oscar Lancini

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
Līgumos noteiktie dalībvalstu un teritoriju 
finanšu resursu ierobežojumi un, no otras 
puses, vajadzība pēc saskaņotas 
īstenošanas sistēmas, kas aptvertu vairākus 
Savienības fondus saskaņā ar dalīto 
pārvaldību. Tā kā minētos mērķus var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. 
pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,
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Or. it

Grozījums Nr. 237
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar ekonomiskām un 
sociālām pārmaiņām pārejā uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Tā kā minētos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 238
Mick Wallace, Clare Daly

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padome norāda, ka ogļu, naftas un 
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dabasgāzes izmantošanai pasaulē līdz 
2050. gadam jāsamazinās attiecīgi par 97 
%, 87 % un 74 %, lai globālā sasilšana 
nepārsniegtu 1,5 grādus pēc Celsija. 
Ņemot vērā nepārvaramo konfliktu starp 
fosilā kurināmā nozares interesēm un 
sabiedrības interesēm, kā skaidrs TPF 
mērķis būtu jānosaka fosilā kurināmā 
nozares likvidēšana; tas nozīmē, ka ar 
TPF būtu jāpanāk strauja pārkārtošanās 
enerģētikas nozarē, šajā nolūkā atbalstot 
šīs nozares darba ņēmējus.

Or. en

Pamatojums

Nevar ignorēt acīmredzamo faktu, ka akmeņogļu, naftas un gāzes ieguve ir jāpārtrauc. TPF 
kontekstā tas ir skaidri jāpasaka. Gāze nav pārejas degviela, un nav pieļaujams, ka TPF 
atbalstītu kādu no minētajām nozarēm vai pat pieļautu to darbību pēc 2050. gada.

Grozījums Nr. 239
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Ņemot vērā zaļajā kursā izvirzīto 
apņemšanos, ka visām ES rīcībpolitikām 
jādod sava artava Eiropas dabas kapitāla 
aizsardzībā un atjaunošanā, šajā regulā ir 
sniegts izņēmumu saraksts, kurā norādīti 
darbību veidi, kas nevar saņemt atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Radan Kanev

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

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu kopienām un teritorijām, kurām 
nepieciešams papildu atbalsts, lai 
pārkārtotos uz pilnībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģiju balstītu, 
daudzējādā ziņā resursefektīvu un 
energoefektīvu, aprites un klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam 
un grūtības pārvērstu iespējās, jo īpaši 
attiecībā uz pienācīgu un ilgtspējīgu zaļu 
darbvietu radīšanu un darba ņēmēju 
prasmju pilnveidi un pārkvalificēšanu, 
izglītību un apmācību ar mērķi veicināt 
jaunu ekonomikas modeli, kas nodrošina 
pārticību un labklājību, vienlaikus 
mazinot negatīvo ietekmi uz klimatu un 
vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu iedzīvotājiem un teritorijām to 
sociālekonomisko grūtību pārvarēšanā, 
kas saistītas ar taisnīgu un iekļaujošu 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu, vidiski 
ilgtspējīgu, pilnībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģiju balstītu, 
daudzējādā ziņā resursefektīvu un 
energoefektīvu aprites ekonomiku pēc 
iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā līdz 2040. 
gadam, nevienu neatstājot novārtā un 
izpildot Parīzes nolīgumā noteiktās 
Savienības un dalībvalstu saistības 
ierobežot temperatūras kāpumu pasaulē 
līdz 1,5 °C salīdzinājumā ar 
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pirmsindustriālā laikmeta līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Peter Liese, Adam Jarubas, Constanze Krehl, Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, 
Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors Montserrat, Stefan 
Berger, Christian Doleschal, Ulrike Müller, Christine Schneider

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam. 
Tāpat atbalstu sniedz vismaz visām tām 
ogļu ieguves teritorijām Eiropas 
Savienībā, kurās joprojām turpinās ogļu 
ieguve, un teritorijām, kurās pēc ieguves 
darbību pakāpeniskas izbeigšanas notiek 
būtiskas strukturālas pārmaiņas.

Or. en

Grozījums Nr. 243
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu ekonomikai, iedzīvotājiem un 
videi teritorijās, kuras saskaras ar lielām 
sociālekonomiskām grūtībām, kas rodas, 
virzoties uz 2030. gadam izvirzīto 
Savienības klimata mērķrādītāju, kas 



AM\1206566LV.docx 159/178 PE650.732v02-00

LV

noteikts Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 
11. punktā, un pārkārtojoties uz 
klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 
2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam. 
Lai dalībvalstis varētu saņemt TPF 
atbalstu, tām jāapņemas sasniegt 
Savienības 2050. gada klimatneitralitātes 
mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai, nekavējot 
vides mērķu sasniegšanu un aizsargājot 
ierobežotos dabas resursus, sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.
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Or. en

Grozījums Nr. 246
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām un īpaši tiem 
reģioniem ar augstu oglekļa dioksīda 
emisiju intensitāti, kuri ir atkarīgi no ogļu 
ieguves un spēkstacijām un saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam, 
un lai nodrošinātu, ka visas dalībvalstis 
ne vēlāk kā līdz 2050. gadam sasniedz 
klimatneitralitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 248
Mick Wallace, Clare Daly

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras plāno vērienīgu 
dekarbonizāciju atbilstoši Parīzes 
nolīgumā noteiktajam 1,5 °C mērķim, bet 
kuras saskaras ar pārveidojošām 
sociālekonomiskām pārmaiņām, kas īpaši 
ietekmēs darba ņēmējus.

Or. en

Pamatojums

Taisnīgas pārkārtošanās fondam galvenokārt jāatbalsta darba ņēmēji, kurus skar vērienīga 
sociālekonomiska pārkārtošanās, kam jābūt saskaņotai ar dekarbonizācijas plānu, kurš ļauj 
sasniegt 1,5 °C mērķi. Naudu nevajadzētu nepārdomāti piešķirt reģioniem, kur samazināsies 
peļņa, nevis cietīs darba ņēmēji, un reģioniem, kuriem nav Parīzes nolīgumam atbilstošu 
dekarbonizācijas plānu. Pārmaiņām, kas nepieciešamas, lai izpildītu Parīzes nolīguma 
saistības, ir jānotiek krietni pirms 2050. gada.

Grozījums Nr. 249
Miriam Dalli

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
dažādām lielām sociālekonomiskām 
grūtībām, kas rodas saistībā ar dalībvalstu 
īpašajiem apstākļiem, pārkārtojoties uz 
klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 
2050. gadam.
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Or. en

Grozījums Nr. 250
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam 
un virzoties uz Savienības 2030. gada 
mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 251
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz ilgtspējīgu, 
klimatneitrālu Savienības aprites 
ekonomiku līdz 2050. gadam.

Or. es

Grozījums Nr. 252
Danilo Oscar Lancini
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar lielu 
sociālekonomisku kaitējumu, ko rada gan 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku, gan Covid-19 
epidēmija.

Or. it

Grozījums Nr. 253
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
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lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku ne vēlāk kā līdz 
2040. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu ("TPF"), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku.

Or. pl

Pamatojums

Lai gan 2019. gada decembrī Padome pieņēma mērķi sasniegt klimatneitralitāti līdz 2050. 
gadam, tas notika pirms Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma, kas paralizēja mūsu ekonomiku, 
izraisot IKP, investīciju iespēju un emisiju kritumu. Tāpēc šā mērķa sasniegšanas termiņš ir 
jāpārskata.

Grozījums Nr. 256
Edina Tóth, András Gyürk

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tajā ir noteikts TPF konkrētais 
mērķis, tā ģeogrāfiskais tvērums un resursi, 
fonda atbalsta darbības joma attiecībā uz 
mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei”, kas minēts Regulas (ES) 

2. Tajā ir noteikts TPF konkrētais 
mērķis, tā ģeogrāfiskais tvērums un resursi, 
fonda atbalsta darbības joma, kā arī īpaši 
noteikumi par plānojumu un pārraudzībai 
nepieciešamajiem rādītājiem.
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[jaunā KNR] [4. panta 2. punkta a) 
apakšpunktā], kā arī īpaši noteikumi par 
plānojumu un pārraudzībai 
nepieciešamajiem rādītājiem.

Or. en

Pamatojums

Mērķi "Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei" jau atbalsta ERAF, KF un ESF+, un 
pārklāšanās ir būtiska. Līdz ar to šā fonda sasaiste ar kohēzijas politiku nesniedz pievienoto 
vērtību. Šā iemesla dēļ TPF būtu jāizveido neatkarīgi no kohēzijas politikas mērķiem, un tam 
vajadzētu būt saistītam ar KNR tikai tiktāl, ciktāl tas tiktu īstenots saskaņā ar KNR 
īstenošanas noteikumiem līdzīgi kā iekšlietu fondi.

Grozījums Nr. 257
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tajā ir noteikts TPF konkrētais 
mērķis, tā ģeogrāfiskais tvērums un resursi, 
fonda atbalsta darbības joma attiecībā uz 
mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei”, kas minēts Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [4. panta 2. punkta a) 
apakšpunktā], kā arī īpaši noteikumi par 
plānojumu un pārraudzībai 
nepieciešamajiem rādītājiem.

2. Tajā ir noteikts TPF konkrētais 
mērķis, tā ģeogrāfiskais tvērums un resursi, 
fonda atbalsta darbības joma attiecībā uz 
mērķi "Investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei", kas minēts Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [4. panta 2. punkta a) 
apakšpunktā], kā arī īpaši noteikumi par 
plānojumu un ilgtspējas rādītājiem, kas 
nepieciešami pārraudzībai saskaņā ar 
aprites cikla izvērtējuma un dabas 
kapitāla uzskaites metodiku.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Clare Daly, Mick Wallace

Regulas priekšlikums
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Konkrētais mērķis Konkrētie mērķi

Or. en

Grozījums Nr. 259
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi "dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās un ekonomiskās sekas, ko rada 
pārkārtošanās nolūkā sasniegt vērienīgus 
ES mērķus siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanā līdz 2030. gadam atbilstoši 
Komisijas priekšlikumam par [ES Klimata 
aktu], vienlaikus palīdzot saglabāt 
Eiropas dabas kapitālu un novērst vides 
degradāciju".

Or. en

Grozījums Nr. 260
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi "dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam, tostarp 2030. gadam 
izvirzītā ES mērķa sasniegšana 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
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samazināšanas jomā".

Or. en

Grozījums Nr. 261
Roberta Metsola

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi "dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku, vienlaikus ņemot vērā 
ģeogrāfiskos apstākļus, mērogu un 
pieejamos resursus".

Or. en

Grozījums Nr. 262
Radan Kanev

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi "dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz mūsdienīgu un 
konkurētspējīgu ekonomiku, moderniem 
enerģētikas un ražošanas risinājumiem 
un klimatneitrālu ekonomiku".

Or. en
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Grozījums Nr. 263
Edina Tóth, András Gyürk

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

TPF palīdz sasniegt konkrēto mērķi "dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku".

Or. en

Pamatojums

Mērķi "Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei" jau atbalsta ERAF, KF un ESF+, un 
pārklāšanās ir būtiska. TPF būtu jāizveido neatkarīgi no kohēzijas politikas mērķiem, un tam 
vajadzētu būt saistītam ar KNR tikai tiktāl, ciktāl tas tiktu īstenots saskaņā ar KNR 
īstenošanas noteikumiem.

Grozījums Nr. 264
Miriam Dalli

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi "dot 
visiem reģioniem un visiem cilvēkiem 
taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku".

Or. en

Grozījums Nr. 265
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Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Susana Solís Pérez, 
Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi "dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu un 
biobāzētu aprites ekonomiku līdz 2050. 
gadam".

Or. en

Grozījums Nr. 266
Petros Kokkalis

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi "dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ne vēlāk kā līdz 2050. gadam".

Or. en

Grozījums Nr. 267
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi "dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ne vēlāk kā līdz 2050. gadam".

Or. en

Grozījums Nr. 268
Kateřina Konečná

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi "dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
ne vēlāk kā līdz 2050. gadam".

Or. en

Grozījums Nr. 269
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi "dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās, ar sabiedrības 
veselību saistītās un vidiskās sekas, ko 
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ekonomiku”. rada pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku".

Or. en

Grozījums Nr. 270
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi "dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam".

Or. en

Grozījums Nr. 271
Mick Wallace, Clare Daly

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi “dot 
reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt 
sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, 
ko rada pāreja uz klimatneitrālu 
ekonomiku”.

TPF palīdz sasniegt divus mērķus — 
pirmkārt, dot reģioniem iespēju risināt 
visas sociālekonomiskās problēmas, ko 
rada ekoloģiska pāreja uz bezoglekļa 
aprites ekonomiku, un, otrkārt, būtiski 
mazināt sociālekonomisko nevienlīdzību 
šajās teritorijās.

Or. en

Pamatojums

TPF galvenajam uzdevumam jābūt atbalstīt reģionus un publiskā sektora iestādes, kas plāno 
dekarbonizāciju, lai panāktu plašu dekarbonizāciju, vienlaikus risinot visas 
sociālekonomiskās problēmas. Taisnīgas pārkārtošanās kontekstā uzmanība jāpievērš arī 
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sociālekonomiskās nevienlīdzības mazināšanai; pretējā gadījumā fonds negūs sabiedrības 
atbalstu.

Grozījums Nr. 272
Pär Holmgren

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs.

1. TPF atbalsta mērķi "Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei" visās 
dalībvalstīs ar nosacījumu, ka tās ir 
pieņēmušas juridiski saistošus mērķus un 
pasākumus, kuri ļaus pakāpeniski 
atteikties no visiem fosilajiem 
kurināmajiem tādā termiņā, kas atbilst 
mērķim ierobežot temperatūras kāpumu 
līdz 1,5 °C salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālā laikmeta līmeni, tostarp 
ne vēlāk kā līdz 2030. gadam izbeigt cieto 
fosilo kurināmo izmantošanu un ne vēlāk 
kā līdz 2040. gadam panākt visas 
ekonomikas klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 273
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs.

1. TPF atbalsta mērķi "Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei" visās 
dalībvalstīs, kas ir apstiprinājušas mērķi 
līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti 
un savu apņemšanos apliecina 
nacionālajos enerģētikas un klimata 
plānos un kam ir nepieciešams finansiāls 
atbalsts noturīgas un klimatneitrālas 
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ekonomikas sasniegšanai līdz 2050. 
gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs.

1. TPF atbalsta mērķi "Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei" visās 
dalībvalstīs ar nosacījumu, ka ir noteikti 
nacionālie mērķi, kas paredz līdz 2050. 
gadam sasniegt klimatneitralitāti. Turklāt 
dalībvalstīm jānosaka arī līdz 2030. 
gadam sasniedzami starpposma mērķi, 
kas atbilst Parīzes nolīgumam.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Grzegorz Tobiszowski

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs.

1. TPF atbalsta mērķi "Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei" visās 
dalībvalstīs, kuru iekšzemes kopprodukts 
(IKP) 2018. gadā bija zem vidējā Eiropas 
Savienības līmeņa. Dalībvalstīm, kuras 
iegūst ogles vai lignītu, vienmēr ir tiesības 
uz atbalstu no TPF.

Or. pl
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Pamatojums

Nav iemesla, kāpēc ierobežotajiem TPF resursiem vajadzētu būt pieejamiem visām 
dalībvalstīm. Lai arī pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku rada problēmas visām dalībvalstīm, 
šo problēmu mērogs dažādās valstīs būtiski atšķirsies. Bagātām valstīm, kuras jau ir 
pārkārtojušas savu enerģiju un ekonomiku uz modernām tehnoloģijām, būs ne tikai mazāk ar 
pārkārtošanās finansēšanu saistītu problēmu, bet tās var arī iegūt, pārnesot tehnoloģijas uz 
nabadzīgākām valstīm.

Grozījums Nr. 276
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs.

1. TPF atbalsta mērķi "Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei" visās 
dalībvalstīs, vienlaikus palīdzot panākt 
klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 
2050. gadam un sasniegt Savienības vides 
mērķus atbilstoši ES ilgtspējīgu finanšu 
taksonomijai.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Michal Wiezik, Radan Kanev

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs.

1. TPF atbalsta mērķi "Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei" visās 
dalībvalstīs atbilstoši ES mērķim ne vēlāk 
kā līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, vienlaikus nodrošinot 
visiem taisnīgu pārkārtošanos.

Or. en
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Pamatojums

Ar atbalstu tikai izaugsmei un nodarbinātībai nepietiek, lai nodrošinātu taisnīgu 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti. Ja šāds atbalsts tiktu sniegts nekvalitatīvi, bez skaidras 
virzības un neorientējoties uz ES klimatneitralitātes mērķi, tas pat varētu kaitēt ES 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai un padziļināt nevienlīdzību, atstājot novārtā 
visneaizsargātākās personas.

Grozījums Nr. 278
Mick Wallace, Clare Daly

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs.

1. TPF atbalsta mērķi "Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei" visās 
dalībvalstīs atbilstoši Parīzes nolīgumā 
noteiktajam 1,5 °C mērķim un nodrošina 
visiem taisnīgu pārkārtošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Maria Arena, Delara Burkhardt, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs.

1. TPF atbalsta pārkārtošanās radītās 
sociālās, sociālekonomiskās un vidiskās 
ietekmes pārvarēšanu skartajos reģionos 
visās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Kateřina Konečná
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs.

1. TPF atbalsta mērķi "Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei" visās 
dalībvalstīs atbilstoši 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķim.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
dalībvalstīs.

1. TPF atbalsta 3. panta 1. punktā 
minētās teritorijas visās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Edina Tóth, András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 7,5 miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā 
gadījumā var palielināt ar papildu 
resursiem, kas piešķirti Savienības 
budžetā, un ar citiem resursiem saskaņā 
ar piemērojamo pamataktu.

TPF resursi atbilstīgi mērķim "Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei", kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 7,5 miljardi EUR 
2018. gada cenās.

Or. en
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Grozījums Nr. 283
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Maria Arena, César Luena, 
Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi 
López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 7,5 miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā gadījumā 
var palielināt ar papildu resursiem, kas 
piešķirti Savienības budžetā, un ar citiem 
resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu.

TPF resursi atbilstīgi mērķim "Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei", kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 7,5 miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā gadījumā 
var palielināt ar papildu resursiem, kas 
piešķirti Savienības budžetā, un ar citiem 
resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu. TPF finansējumam nav 
negatīvas ietekmes uz citiem DFS fondiem 
piešķirtajiem resursiem.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Kateřina Konečná

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 7,5 miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā gadījumā 
var palielināt ar papildu resursiem, kas 
piešķirti Savienības budžetā, un ar citiem 
resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu.

TPF resursi atbilstīgi mērķim "Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei", kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir vismaz 30 miljardi 
EUR 2018. gada cenās, un tos nepārvieto 
no citu pašreizējo fondu piešķīrumiem. Šo 
summu attiecīgā gadījumā var palielināt ar 
papildu resursiem, kas piešķirti Savienības 
budžetā, un ar citiem resursiem saskaņā ar 
piemērojamo pamataktu.

Or. en



PE650.732v02-00 178/178 AM\1206566LV.docx

LV

Pamatojums

Taisnīgas pārkārtošanās fondam vajadzētu piešķirt jaunus naudas līdzekļus, un no tā 
jānodrošina ievērojamāks finansiālais atbalsts — summai jābūt krietni lielākai par 7,5 
miljardiem EUR. Piedāvātais pārvietošanas mehānisms, kura pamatā ir no TPF iegūto 
līdzekļu papildināšana ar dalībvalstu pašu resursiem (no pašu resursiem vai kohēzijas 
finansējuma), būtu jāievieš kā neobligāts (nevis obligāts), lai dalībvalstis varētu izvērtēt, kādā 
veidā vislabāk piešķirt resursus. Tas nepieciešams tādēļ, lai novērstu, ka resursi, kas jau 
piešķirti citiem svarīgiem projektiem, tiek pārvirzīti TPF darbībām, radot neparedzētas sekas.

Grozījums Nr. 285
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Andreas Glück, Nils Torvalds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 7,5 miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā gadījumā 
var palielināt ar papildu resursiem, kas 
piešķirti Savienības budžetā, un ar citiem 
resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu.

TPF resursi atbilstīgi mērķim "Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei", kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir 7,5 miljardi EUR 
2018. gada cenās, kurus attiecīgā gadījumā 
var palielināt ar papildu resursiem, kas 
piešķirti Savienības budžetā, un ar citiem 
resursiem saskaņā ar piemērojamo 
pamataktu, ar nosacījumu, ka tas atzīts 
par nepieciešamu Komisijas izstrādātā 
ietekmes novērtējumā.

Or. en

Pamatojums

Papildu resursi TPF būtu jāpiešķir tikai tad, ja Komisija ietekmes novērtējumā to atzīst par 
nepieciešamu.


