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Grozījums Nr. 1
Rob Rooken

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un atzinīgi vērtē 
ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu 
regulas 2. politikas mērķi (PM2), kurš 
izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
“zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, “zaļās” un “zilās” investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu 
seku mazināšanu un pielāgošanos tām un 
risku novēršanu un pārvaldību”; uzskata, 
ka šis mērķis būtu jāsasniedz, nevienu 
neatstājot novārtā;

1. atzīst kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret nevienlīdzību; uzskata, ka šis mērķis 
būtu jāsasniedz, nevienu neatstājot novārtā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un atzinīgi vērtē 
ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu 
regulas 2. politikas mērķi (PM2), kurš 
izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
“zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, “zaļās” un “zilās” investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 

1. atzīst kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un atzinīgi vērtē 
ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu 
regulas 2. politikas mērķi (PM2), kurš 
izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
"zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, "zaļās" un "zilās" investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 
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mazināšanu un pielāgošanos tām un risku 
novēršanu un pārvaldību”; uzskata, ka šis 
mērķis būtu jāsasniedz, nevienu neatstājot 
novārtā;

mazināšanu un pielāgošanos tām un risku 
novēršanu un pārvaldību"; uzskata, ka šis 
mērķis būtu jāsasniedz, nevienu neatstājot 
novārtā; uzsver ESI fondu nozīmi 30 % 
mērķrādītāja sasniegšanā attiecībā uz 
izdevumiem klimata jomā un 10 % — 
attiecībā uz izdevumiem bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas jomā, kā arī 
jaunajā DFS un jaunajos atveseļošanas 
instrumentos; mudina Komisiju izstrādāt 
vienotus ieguldījuma un tiešā rezultāta 
rādītājus, lai nodrošinātu, ka projekti 
sasniedz Savienības klimata mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un atzinīgi vērtē 
ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu 
regulas 2. politikas mērķi (PM2), kurš 
izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
“zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, “zaļās” un “zilās” investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām un risku 
novēršanu un pārvaldību”; uzskata, ka šis 
mērķis būtu jāsasniedz, nevienu neatstājot 
novārtā;

1. atzīst, ka kohēzijas fondi ir svarīgs 
instruments, kas palīdz īstenot kohēzijas 
politikas principus un veicināt izaugsmi 
tālākos reģionos, salās un kalnu reģionos; 
atzīst arī kohēzijas fondu galveno nozīmi 
Eiropas zaļajā kursā izvirzīto mērķu 
sasniegšanā un jo īpaši to nozīmi cīņā pret 
klimata pārmaiņām un atzinīgi vērtē 
ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu 
regulas 2. politikas mērķi (PM2), kurš 
izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
"zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, "zaļās" un "zilās" investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām un risku 
novēršanu un pārvaldību"; uzskata, ka šis 
mērķis būtu jāsasniedz, nevienu neatstājot 
novārtā;
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Or. pt

Grozījums Nr. 4
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un atzinīgi vērtē 
ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu 
regulas 2. politikas mērķi (PM2), kurš 
izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
“zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, “zaļās” un “zilās” investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām un risku 
novēršanu un pārvaldību”; uzskata, ka šis 
mērķis būtu jāsasniedz, nevienu neatstājot 
novārtā;

1. atzīst kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un atzinīgi vērtē 
ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu 
regulas 2. politikas mērķi (PM2), kurš 
izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
"zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, "zaļās" un "zilās" investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām un risku 
novēršanu un pārvaldību"; uzskata, ka šim 
mērķim būtu pilnībā jāveicina 
paaugstinātā Savienības mērķrādītāja 
2030. gadam sasniegšana un SEG nulles 
emisiju īstenošana cik vien iespējams drīz 
un vēlākais līdz 2050. gadam, kā noteikts 
Eiropas Klimata aktā; uzsver, ka 
pārkārtošanās uz ilgtspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku būtu 
jāsasniedz, nevienu neatstājot novārtā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un atzinīgi vērtē 
ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu 
regulas 2. politikas mērķi (PM2), kurš 
izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
“zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, “zaļās” un “zilās” investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām un risku 
novēršanu un pārvaldību”; uzskata, ka šis 
mērķis būtu jāsasniedz, nevienu neatstājot 
novārtā;

1. atzīst kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un atzinīgi vērtē 
ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu 
regulas 2. politikas mērķi (PM2), kurš 
izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
"zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, "zaļās" un "zilās" investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām un risku 
novēršanu un pārvaldību"; uzskata, ka šis 
mērķis būtu jāsasniedz, nevienu neatstājot 
novārtā, izmantojot pasākumus, kas 
saimniecisko darbību padara saderīgu ar 
vides aizsardzību;

Or. es

Grozījums Nr. 6
Nikos Androulakis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un atzinīgi vērtē 
ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu 
regulas 2. politikas mērķi (PM2), kurš 
izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
“zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, “zaļās” un “zilās” investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām un risku 
novēršanu un pārvaldību”; uzskata, ka šis 
mērķis būtu jāsasniedz, nevienu neatstājot 

1. uzsver kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un Parīzes 
nolīgumā paredzēto mūsu saistību izpildē; 
atzinīgi vērtē ierosinātās jaunās Kopīgo 
noteikumu regulas 2. politikas mērķi 
(PM2), kurš izklāstīts tās 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
"zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, "zaļās" un "zilās" investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām un risku 
novēršanu un pārvaldību"; uzskata, ka šis 
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novārtā; mērķis būtu jāsasniedz, nevienu neatstājot 
novārtā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Antoni Comín i Oliveres

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un atzinīgi vērtē 
ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu 
regulas 2. politikas mērķi (PM2), kurš 
izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
“zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, “zaļās” un “zilās” investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām un risku 
novēršanu un pārvaldību”; uzskata, ka šis 
mērķis būtu jāsasniedz, nevienu neatstājot 
novārtā;

1. atzīst kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un atzinīgi vērtē 
ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu 
regulas 2. politikas mērķi (PM2), kurš 
izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
"zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, "zaļās" un "zilās" investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām un risku 
novēršanu un pārvaldību"; uzskata, ka šis 
mērķis būtu jāsasniedz, nevienu neatstājot 
novārtā un saskaņā ar Eiropas zaļo kursu;

Or. es

Grozījums Nr. 8
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīst kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un atzinīgi vērtē 
ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu 
regulas 2. politikas mērķi (PM2), kurš 
izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) 

1. atzīst kohēzijas fondu nozīmi cīņā 
pret klimata pārmaiņām un atzinīgi vērtē 
ierosinātās jaunās Kopīgo noteikumu 
regulas 2. politikas mērķi (PM2), kurš 
izklāstīts tās 4. panta 1. punkta b) 
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apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
“zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, “zaļās” un “zilās” investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām un risku 
novēršanu un pārvaldību”; uzskata, ka šis 
mērķis būtu jāsasniedz, nevienu neatstājot 
novārtā;

apakšpunktā un kura mērķis ir izveidot 
"zaļāku un noturīgāku Eiropu ar zemām 
oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz 
bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, 
veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru 
enerģiju, "zaļās" un "zilās" investīcijas, 
aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām un risku 
novēršanu un pārvaldību"; uzstāj, ka šis 
mērķis ir jāsasniedz, nevienu neatstājot 
novārtā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Nikos Androulakis

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pieņem zināšanai Komisijas 
paziņojumu runā par stāvokli Savienībā 
attiecībā uz plāniem līdz 2030. gadam 
panāk siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu par vismaz 55 %; atgādina 
— ja ES grib īstenot savas starptautiskās 
saistības un līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, ir jāizvirza vērienīgāki 
mērķi; uzsver, ka kohēzijas politikai ar tās 
finansēšanas instrumentiem ir svarīga 
nozīme šā mērķa sasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
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politikai cita starpā var būt virzībā uz 
novatoriskāku ekonomiku, kas piedāvā 
ilgtspējīgus risinājumus atkritumu 
samazināšanai, ūdens resursu 
apsaimniekošanai, energoefektivitātei un 
mobilitātei, kā arī pārejā uz bioaprites 
ekonomiku;

politikai cita starpā var būt virzībā uz 
klimatneitralitāti un emisiju 
samazināšanu taisnīgas pārkārtošanās 
procesā un novatoriskāku ekonomiku, kas 
piedāvā ilgtspējīgus risinājumus atkritumu 
samazināšanai, ūdens resursu 
apsaimniekošanai, energoefektivitātei un 
mobilitātei, kā arī pārejā uz netoksisku 
aprites ekonomiku; tādēļ uzsver kohēzijas 
projektu nozīmi pārkārtošanās procesā uz 
zaļāku un digitālu Eiropas ekonomiku, jo 
īpaši attiecībā uz energoefektivitātes 
uzlabošanu un zemas energoietilpības 
attīstības modeļu ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Nikos Androulakis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai cita starpā var būt virzībā uz 
novatoriskāku ekonomiku, kas piedāvā 
ilgtspējīgus risinājumus atkritumu 
samazināšanai, ūdens resursu 
apsaimniekošanai, energoefektivitātei un 
mobilitātei, kā arī pārejā uz bioaprites 
ekonomiku;

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai cita starpā var būt virzībā uz 
novatoriskāku ekonomiku, kas piedāvā 
ilgtspējīgus risinājumus atkritumu 
samazināšanai, ūdens resursu 
apsaimniekošanai, energoefektivitātei un 
mobilitātei, kā arī pārejā uz bioaprites 
ekonomiku; uzskata, ka kohēzijas politikā 
nebūtu jāfinansē un jāatbalsta 
programmas, kas negatīvi ietekmē mūsu 
centienus sasniegt klimata mērķus, kuri 
noteikti Regulā (ES) ***/**** (Eiropas 
Klimata akts) par klimatneitralitātes 
panākšanas satvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai cita starpā var būt virzībā uz 
novatoriskāku ekonomiku, kas piedāvā 
ilgtspējīgus risinājumus atkritumu 
samazināšanai, ūdens resursu 
apsaimniekošanai, energoefektivitātei un 
mobilitātei, kā arī pārejā uz bioaprites 
ekonomiku;

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai cita starpā var būt virzībā uz 
klimatneitrālu, ekoloģiski ilgtspējīgu, 
energoefektīvu un resursefektīvu aprites 
ekonomiku, kas piedāvā ilgtspējīgus 
risinājumus atkritumu samazināšanai, 
ūdens resursu apsaimniekošanai, 
energoefektivitātei un ēku renovācijai, 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
attīstībai un pārejai uz bezemisiju 
mobilitāti, kā arī uz netoksisku bioaprites 
ekonomiku, kurā izmanto ilgtspējīgi 
iegūtus resursus;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai cita starpā var būt virzībā uz 
novatoriskāku ekonomiku, kas piedāvā 
ilgtspējīgus risinājumus atkritumu 
samazināšanai, ūdens resursu 
apsaimniekošanai, energoefektivitātei un 
mobilitātei, kā arī pārejā uz bioaprites 
ekonomiku;

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai, kas atbalsta projektus saskaņā 
ar kaitējuma nenodarīšanas principu, cita 
starpā var būt virzībā uz novatoriskāku 
ekonomiku, kas piedāvā ilgtspējīgus 
risinājumus atkritumu samazināšanai, 
ūdens resursu apsaimniekošanai, 
energoefektivitātei un ilgtspējīgai 
mobilitātei, bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas un ekosistēmas degradācijas 
apturēšanai, kā arī pārejā uz bioaprites 
ekonomiku;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Rob Rooken

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai cita starpā var būt virzībā uz 
novatoriskāku ekonomiku, kas piedāvā 
ilgtspējīgus risinājumus atkritumu 
samazināšanai, ūdens resursu 
apsaimniekošanai, energoefektivitātei un 
mobilitātei, kā arī pārejā uz bioaprites 
ekonomiku;

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai var būt virzībā uz novatoriskāku 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Michal Wiezik

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai cita starpā var būt virzībā uz 
novatoriskāku ekonomiku, kas piedāvā 
ilgtspējīgus risinājumus atkritumu 
samazināšanai, ūdens resursu 
apsaimniekošanai, energoefektivitātei un 
mobilitātei, kā arī pārejā uz bioaprites 
ekonomiku;

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai, veicinot un piemērojot kaskādes 
principu, cita starpā var būt virzībā uz 
novatoriskāku ekonomiku, kas piedāvā 
ilgtspējīgus risinājumus atkritumu 
samazināšanai un resursefektivitātei, 
ūdens resursu apsaimniekošanai, enerģijas 
ietaupījumam un energoefektivitātei, 
mobilitātei, kā arī pārejā uz aprites 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai cita starpā var būt virzībā uz 
novatoriskāku ekonomiku, kas piedāvā 
ilgtspējīgus risinājumus atkritumu 
samazināšanai, ūdens resursu 
apsaimniekošanai, energoefektivitātei un 
mobilitātei, kā arī pārejā uz bioaprites 
ekonomiku;

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai var būt tādu klimata pārmaiņu 
visvairāk pakļauto nozaru kā tūrisms un 
lauksaimniecība atbalstīšanā; atbalsta 
virzību uz novatoriskāku ekonomiku, kas 
piedāvā ilgtspējīgus risinājumus atkritumu 
samazināšanai, ūdens resursu 
apsaimniekošanai, energoefektivitātei un 
mobilitātei, kā arī pārejā uz aprites 
ekonomiku;

Or. es

Grozījums Nr. 17
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai cita starpā var būt virzībā uz 
novatoriskāku ekonomiku, kas piedāvā 
ilgtspējīgus risinājumus atkritumu 
samazināšanai, ūdens resursu 
apsaimniekošanai, energoefektivitātei un 
mobilitātei, kā arī pārejā uz bioaprites 
ekonomiku;

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai cita starpā var būt virzībā uz 
novatoriskāku, digitālāku un zaļāku 
ekonomiku, kas piedāvā ilgtspējīgus 
risinājumus atkritumu samazināšanai, 
ūdens resursu apsaimniekošanai, 
energoefektivitātei un zaļākai mobilitātei, 
kā arī pārejā uz bioaprites ekonomiku;

Or. pt

Grozījums Nr. 18
Antoni Comín i Oliveres

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai cita starpā var būt virzībā uz 

2. uzsver lomu, kāda kohēzijas 
politikai cita starpā var būt virzībā uz 
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novatoriskāku ekonomiku, kas piedāvā 
ilgtspējīgus risinājumus atkritumu 
samazināšanai, ūdens resursu 
apsaimniekošanai, energoefektivitātei un 
mobilitātei, kā arī pārejā uz bioaprites 
ekonomiku;

novatoriskāku ekonomiku, kas piedāvā 
ilgtspējīgus risinājumus atkritumu un 
emisiju samazināšanai, ūdens resursu 
apsaimniekošanai, energoefektivitātei un 
mobilitātei, kā arī pārejā uz bioaprites 
ekonomiku;

Or. es

Grozījums Nr. 19
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka uz nākotni vērstā 
kohēzijas politikā būtu jāizbeidz tiešais un 
netiešais atbalsts fosilajam kurināmajam 
un jānodrošina, ka visi ES fondi, 
programmas un projekti atbilst virzībai uz 
globālās sasilšanas ierobežošanu zem 1,5 
°C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni, attiecīgos gadījumos 
piemērojot kritērijus, kas noteikti ES 
taksonomijā; uzsver, ka visos ES 
finansētajos projektos stingri būtu 
jāievēro princips "energoefektivitāte 
pirmajā vietā";

Or. en

Grozījums Nr. 20
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver ilgtspējīgas un 
decentralizētas atjaunojamo 
energoresursu enerģijas stratēģisko 
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nozīmi teritorijas un tajā esošu 
uzņēmumu, jo īpaši MVU, attīstībā; 
uzsver iespējas, ko atjaunojamo 
energoresursu enerģija var sniegt 
nomaļiem un tālākiem reģioniem, ņemot 
vērā to ģeogrāfiskās un klimatiskās 
īpašības;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. prasa kohēzijas politikai piešķirt 
lielāku nozīmi, atbalstot riska novēršanas 
centienus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
pašreizējai un turpmākajai ietekmei, 
izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas, attīstot jaunu infrastruktūru vai 
modernizējot esošo infrastruktūru un 
reģionālā un vietējā līmenī veidojot 
noturību pret katastrofām;

3. prasa kohēzijas politikai saskaņā ar 
citām Savienības politikas nostādnēm 
piešķirt lielāku nozīmi, atbalstot riska 
novēršanas centienus, lai pielāgotos 
klimata pārmaiņu pašreizējai un 
turpmākajai ietekmei, attīstot jaunu 
infrastruktūru vai modernizējot esošo 
infrastruktūru reģionālā un vietējā līmenī;

Or. es

Grozījums Nr. 22
Nikos Androulakis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. prasa kohēzijas politikai piešķirt 
lielāku nozīmi, atbalstot riska novēršanas 
centienus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
pašreizējai un turpmākajai ietekmei, 
izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas, attīstot jaunu infrastruktūru vai 
modernizējot esošo infrastruktūru un 

3. uzsver kohēzijas politikas nozīmi, 
atbalstot riska novēršanas centienus, lai 
pielāgotos klimata pārmaiņu pašreizējai un 
turpmākajai ietekmei, izmantojot uz 
ekosistēmām balstītas pieejas, attīstot jaunu 
infrastruktūru vai modernizējot esošo 
infrastruktūru un reģionālā un vietējā 
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reģionālā un vietējā līmenī veidojot 
noturību pret katastrofām;

līmenī veidojot noturību pret katastrofām; 
prasa kohēzijas politikas īstenošanā 
vairāk iesaistīt valstu vai reģionālās 
civilās aizsardzības iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Antoni Comín i Oliveres

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. prasa kohēzijas politikai piešķirt 
lielāku nozīmi, atbalstot riska novēršanas 
centienus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
pašreizējai un turpmākajai ietekmei, 
izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas, attīstot jaunu infrastruktūru vai 
modernizējot esošo infrastruktūru un 
reģionālā un vietējā līmenī veidojot 
noturību pret katastrofām;

3. prasa kohēzijas politikai piešķirt 
lielāku nozīmi, atbalstot riska novēršanas 
centienus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
pašreizējai un turpmākajai ietekmei, 
izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas un dabā balstītus risinājumus, 
attīstot jaunu infrastruktūru vai 
modernizējot esošo infrastruktūru un 
reģionālā un vietējā līmenī paredzot 
pasākumus attiecībā uz noturību pret 
katastrofām;

Or. es

Grozījums Nr. 24
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. prasa kohēzijas politikai piešķirt 
lielāku nozīmi, atbalstot riska novēršanas 
centienus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
pašreizējai un turpmākajai ietekmei, 
izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas, attīstot jaunu infrastruktūru vai 
modernizējot esošo infrastruktūru un 
reģionālā un vietējā līmenī veidojot 

3. prasa kohēzijas politikai piešķirt 
lielāku nozīmi, atbalstot riska novēršanas 
centienus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
pašreizējai un turpmākajai ietekmei, 
izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas, attīstot jaunu infrastruktūru vai 
modernizējot esošo infrastruktūru un 
reģionālā un vietējā līmenī veidojot 
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noturību pret katastrofām; noturību pret katastrofām; atzīst, ka ir 
svarīgas vietējiem apstākļiem atbilstīgas 
nozaru iniciatīvas, lai, izmantojot attiecīgi 
pielāgotu politikas pasākumu kopumu, 
visur panāktu sociālo un ekoloģisko 
ilgtspēju un noturību, un mudina 
izmantot tādus instrumentus kā 
sabiedrības virzītus vietējās attīstības 
projektus (CCLD) un integrētas 
teritoriālās attīstības instrumentus (ITI), 
lai cīņā pret klimata pārmaiņām veicinātu 
iniciatīvu daudzlīmeņu pārvaldību; 
uzsver, ka atbilstīga finanšu līdzekļu 
piešķiršana vietējam un reģionālajam 
līmenim pielāgotiem pasākumiem ne vien 
nodrošinātu spēcīgu atbalstu ekonomikai, 
bet arī palīdzētu aktīvāk iesaistīt 
sabiedrību līdzdalības struktūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. prasa kohēzijas politikai piešķirt 
lielāku nozīmi, atbalstot riska novēršanas 
centienus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
pašreizējai un turpmākajai ietekmei, 
izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas, attīstot jaunu infrastruktūru vai 
modernizējot esošo infrastruktūru un 
reģionālā un vietējā līmenī veidojot 
noturību pret katastrofām;

3. prasa kohēzijas politikai piešķirt 
lielāku nozīmi, atbalstot riska novēršanas 
centienus galvenokārt tālākos un 
nomaļākos reģionos, kam ģeogrāfiskā 
stāvokļa dēļ parasti ir jārisina lielākas 
problēmas, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
pašreizējai un turpmākajai ietekmei, 
izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas, attīstot jaunu infrastruktūru vai 
modernizējot esošo infrastruktūru un 
reģionālā un vietējā līmenī veidojot 
noturību pret katastrofām; uzsver, ka 
valstu un reģionālajām iestādēm ir 
jāstrādā saskaņoti un jāsadarbojas, lai 
atbilstīgi Eiropas zaļā kursa principiem 
noteiktu prioritātes un darbības jomas;
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Or. pt

Grozījums Nr. 26
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. prasa kohēzijas politikai piešķirt 
lielāku nozīmi, atbalstot riska novēršanas 
centienus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
pašreizējai un turpmākajai ietekmei, 
izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas, attīstot jaunu infrastruktūru vai 
modernizējot esošo infrastruktūru un 
reģionālā un vietējā līmenī veidojot 
noturību pret katastrofām;

3. prasa kohēzijas politikai piešķirt 
lielāku nozīmi, atbalstot riska novēršanas 
centienus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
pašreizējai un turpmākajai ietekmei, 
izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas, attīstot jaunu infrastruktūru vai 
modernizējot esošo infrastruktūru un 
reģionālā un vietējā līmenī veidojot 
noturību pret katastrofām; prasa izveidot 
efektīvus reģionālos un reģionu 
sadarbības mehānismus dabas katastrofu 
novēršanas jomā, cita starpā izveidojot 
reaģēšanas, pārvaldības un savstarpējās 
palīdzības spēju katastrofu gadījumos;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. prasa kohēzijas politikai piešķirt 
lielāku nozīmi, atbalstot riska novēršanas 
centienus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
pašreizējai un turpmākajai ietekmei, 
izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas, attīstot jaunu infrastruktūru vai 
modernizējot esošo infrastruktūru un 
reģionālā un vietējā līmenī veidojot 
noturību pret katastrofām;

3. prasa kohēzijas politikai piešķirt 
lielāku nozīmi, atbalstot riska novēršanas 
centienus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
pašreizējai un turpmākajai ietekmei, 
izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas, attīstot jaunu infrastruktūru vai 
modernizējot esošo infrastruktūru un 
reģionālā un vietējā līmenī veidojot 
noturību pret katastrofām; prasa visus ES 



PE657.316v01-00 18/34 AM\1213121LV.docx

LV

finansētos projektus pārbaudīt attiecībā 
uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, 
ievērojot saistošus norādījumus, kas 
jāizstrādā Komisijai;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Michal Wiezik

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. prasa kohēzijas politikai piešķirt 
lielāku nozīmi, atbalstot riska novēršanas 
centienus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
pašreizējai un turpmākajai ietekmei, 
izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas, attīstot jaunu infrastruktūru vai 
modernizējot esošo infrastruktūru un 
reģionālā un vietējā līmenī veidojot 
noturību pret katastrofām;

3. prasa kohēzijas politikai piešķirt 
lielāku nozīmi, atbalstot riska novēršanas 
centienus, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 
pašreizējai un turpmākajai ietekmei, 
izmantojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas, attīstot jaunu infrastruktūru vai 
modernizējot esošo infrastruktūru un 
reģionālā un vietējā līmenī veidojot 
noturību pret katastrofām, vienlaikus pilnā 
mērā ņemot vērā ar bioloģisko 
daudzveidību saistītos mērķus un veicinot 
to sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Michal Wiezik

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver ES Biodaudzveidības 
stratēģijā 2030. gadam izvirzīto Komisijas 
priekšlikumu pilsētām, kurās ir vairāk 
nekā 20 000 iedzīvotāju izstrādāt pilsētas 
zaļināšanas plānus, lai radītu 
biodaudzveidīgus un pieejamus pilsētas 
mežus, parkus un dārzus, 
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pilsētsaimniecības, zaļos jumtus, zaļās 
sienas un alejas; atkārto, ka šādi 
pasākumi pozitīvi ietekmēs mikroklimatu 
pilsētās un cilvēku, jo īpaši neaizsargātu 
iedzīvotāju grupu, veselību; atbalsta šādu 
rīcību un prasa koncentrēt politikas, 
regulatīvos un finansiālos rīkus, lai to 
īstenotu;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka nākamajiem desmit 
gadiem būs svarīga nozīme mūsu 
centienos pārvarēt ārkārtas stāvokli 
klimata un vides jomā; uzsver, ka 
kohēzijas politika — Savienības galvenā 
ieguldījumu politika — būtu pilnībā 
jāpielīdzina atbilstīgi Savienības klimata 
un vides mērķiem un jo īpaši jānodrošina, 
lai visos ES finansētajos projektos tiktu 
ievērots ES taksonomijā noteiktais 
kaitējuma nenodarīšanas princips;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Rob Rooken

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, cik svarīgi ir nacionālie 
enerģētikas un klimata plāni (NECP) un 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 

svītrots
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lai izpildītu ES prioritātes klimata un 
enerģētikas jomā, pildītu starptautiskās 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu un 
ņemtu vērā pārkārtošanās sociālos 
aspektus; uzsver vietējo un reģionālo 
pašvaldību (VRP) nozīmi klimata 
pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās 
tām jomā; aicina Komisiju uzraudzīt 
valstu valdību un vietējo un reģionālo 
pašvaldību panākto progresu cīņā pret 
klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Hermann Tertsch

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, cik svarīgi ir nacionālie 
enerģētikas un klimata plāni (NECP) un 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
izpildītu ES prioritātes klimata un 
enerģētikas jomā, pildītu starptautiskās 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu un 
ņemtu vērā pārkārtošanās sociālos 
aspektus; uzsver vietējo un reģionālo 
pašvaldību (VRP) nozīmi klimata 
pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās tām 
jomā; aicina Komisiju uzraudzīt valstu 
valdību un vietējo un reģionālo pašvaldību 
panākto progresu cīņā pret klimata 
pārmaiņām;

4. atgādina, cik svarīgi ir nacionālie 
enerģētikas un klimata plāni (NECP) un 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
izpildītu ES prioritātes klimata un 
enerģētikas jomā, pildītu starptautiskās 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu un 
ņemtu vērā pārkārtošanās sociālos un 
ekonomikas aspektus; uzsver vietējo un 
reģionālo pašvaldību (VRP) nozīmi 
klimata pārmaiņu mazināšanā un 
pielāgošanās tām jomā; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzlabot koordināciju un 
pārredzamību visos ar enerģiju un 
klimatu saistītajos jautājumos;

Or. es

Grozījums Nr. 33
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, cik svarīgi ir nacionālie 
enerģētikas un klimata plāni (NECP) un 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
lai izpildītu ES prioritātes klimata un 
enerģētikas jomā, pildītu starptautiskās 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu un 
ņemtu vērā pārkārtošanās sociālos 
aspektus; uzsver vietējo un reģionālo 
pašvaldību (VRP) nozīmi klimata 
pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās tām 
jomā; aicina Komisiju uzraudzīt valstu 
valdību un vietējo un reģionālo 
pašvaldību panākto progresu cīņā pret 
klimata pārmaiņām;

4. atgādina, cik svarīgi ir iesaistīt 
vietējās un reģionālās pašvaldības 
nacionālo enerģētikas un klimata plānu 
(NECP) un taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālo plānu sagatavošanā, lai 
izpildītu ES prioritātes klimata un 
enerģētikas jomā, pildītu starptautiskās 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu un 
ņemtu vērā pārkārtošanās sociālos 
aspektus; uzsver vietējo un reģionālo 
pašvaldību (VRP), privātā sektora 
dalībnieku, piemēram, MVU, nozīmi 
klimata pārmaiņu mazināšanā un 
pielāgošanās tām jomā; aicina Komisiju 
stiprināt efektīvu daudzlīmeņu pārvaldību 
rīcības plānošanā un īstenošanā, 
nodrošinot lietišķu dialogu ar vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām, kā arī 
nodrošināt klimata un enerģētikas plānu 
saskaņošanu un papildināmību dažādos 
valdības līmeņos, kā arī uzraudzīt to 
panākto progresu cīņā pret klimata 
pārmaiņām; mudina veidot publiskā un 
privātā sektora partnerības un biežāk 
kombinēt ESI fondus ar citām 
programmām, piemēram, ar programmu 
"Apvārsnis Eiropa", lai izstrādātu 
inovatīvus risinājumus cīņai pret klimata 
pārmaiņām un izveidotu noturīgāku un 
ilgtspējīgāku Eiropas ekonomiku; aicina 
Komisiju un vadošās iestādes vienkāršot 
procedūras, kas saistītas ar Kohēzijas 
politiku, lai nodrošinātu, ka privātā 
sektora dalībnieki — un jo īpaši MVU — 
varētu piekļūt kohēzijas politikā 
paredzētajam ES finansējumam;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Michal Wiezik

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, cik svarīgi ir nacionālie 
enerģētikas un klimata plāni (NECP) un 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
izpildītu ES prioritātes klimata un 
enerģētikas jomā, pildītu starptautiskās 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu un 
ņemtu vērā pārkārtošanās sociālos 
aspektus; uzsver vietējo un reģionālo 
pašvaldību (VRP) nozīmi klimata 
pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās tām 
jomā; aicina Komisiju uzraudzīt valstu 
valdību un vietējo un reģionālo pašvaldību 
panākto progresu cīņā pret klimata 
pārmaiņām;

4. atgādina, cik svarīgi ir nacionālie 
enerģētikas un klimata plāni (NECP) un 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, lai 
izpildītu ES prioritātes klimata un 
enerģētikas jomā, pildītu starptautiskās 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu un 
ņemtu vērā pārkārtošanās sociālos 
aspektus; uzsver vietējo un reģionālo 
pašvaldību (VRP) nozīmi klimata 
pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās tām 
jomā; aicina Komisiju uzraudzīt valstu 
valdību un vietējo un reģionālo pašvaldību 
panākto progresu cīņā pret klimata 
pārmaiņām, sniegt tehniskus norādījumus 
un palīdzēt piesaistīt finansējumu un 
koncentrēties uz spēju veidošanu; šajā 
ziņā atgādina un atzinīgi vērtē Komisijas 
nolūku pieņemt Eiropas Klimata paktu;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Rob Rooken

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa izstrādāt holistiskas 
reģionālās integrācijas stratēģijas, lai 
garantētu ilgtspējīgu attīstību un 
mazinātu klimata pārmaiņu sekas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa izstrādāt holistiskas 
reģionālās integrācijas stratēģijas, lai 
garantētu ilgtspējīgu attīstību un mazinātu 
klimata pārmaiņu sekas.

5. prasa izstrādāt holistiskas 
reģionālās integrācijas stratēģijas, lai 
garantētu ilgtspējīgu attīstību un mazinātu 
klimata pārmaiņu sekas; uzsver, ka ir 
svarīgi izmantot pārdomātas 
specializācijas stratēģijas, lai, īstenojot 
mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība", 
radītu spēcīgas konkurences priekšrocības 
un izveidotu sinerģijas starp dažādiem 
Eiropas reģioniem un dalībvalstīm nolūkā 
izstrādāt Eiropas pasākumus klimata 
pārmaiņu radīto problēmu risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Manuel Bompard

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa izstrādāt holistiskas 
reģionālās integrācijas stratēģijas, lai 
garantētu ilgtspējīgu attīstību un mazinātu 
klimata pārmaiņu sekas.

5. prasa izstrādāt holistiskas 
reģionālās integrācijas stratēģijas, lai 
garantētu ilgtspējīgu attīstību, mazinātu 
klimata pārmaiņu sekas un pilnībā 
nodrošinātu Parīzes nolīguma mērķu 
sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka ERAF ir jāveicina 
ilgtspējīgāka pilsētu mobilitāte, īstenojot 
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mērķtiecīgus projektus, piemēram, 
ieguldot videi nekaitīgas pilsētu 
mobilitātes izveidē, nodrošinot vietējo 
infrastruktūru (piemēram, veloceliņus), 
radot stimulus bezemisiju 
transportlīdzekļu privātai izmantošanai 
un kļūstot par paraugu publiskā 
iepirkuma jomā (pilsētas autobusi, 
taksometru licences), kas var izveidot 
spēcīgu pamatu pārejai uz videi nekaitīgu 
mobilitāti, izvēršot uzlādes infrastruktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Ondřej Knotek

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir jāievēro tehnoloģiskās 
neitralitātes princips; atgādina 
kodolenerģijas nozīmi mazoglekļa 
elektroenerģijas un mazoglekļa ūdeņraža 
ieguvē, kā arī tās potenciālo nozīmi pārejā 
uz klimatneitralitāti līdz 2050. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzstāj, ka jāsniedz vislabākais 
iespējamais atbalsts ar atjaunojamiem un 
nepiesārņojošiem energoresursiem 
saistītu darbību izpētei, izstrādei un 
uzturēšanai; mudina de facto atbalstīt 
projektus kodolenerģijas un ūdeņraža 



AM\1213121LV.docx 25/34 PE657.316v01-00

LV

enerģijas jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīst, ka reģionālās pašvaldības ir 
neaizstājamas sekmīgā vides un attīstības 
politikas pārvaldībā, jo šaurākajā nozīmē 
globālās klimata pārmaiņas notiek 
reģionālā un vietējā mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atgādina par saprātīgi ieviestas 
aprites ekonomikas milzīgo potenciālu; 
tādēļ prasa sniegt prioritāru atbalstu 
projektiem un uzņēmumiem, kas īsteno 
reālu pieeju produktu aprites koncepcijai;

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Sunčana Glavak

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

5.b atgādina, ka kohēzijas politika un 
reģionālās attīstības stratēģijas var 
atrisināt vienu no aktuālākajām Eiropas 
iedzīvotāju problēmām, kā arī lielā mērā 
sekmēt Savienības klimata prioritāšu 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver kohēzijas politikas nozīmi 
atjaunojamo energoresursu izmantošanā 
un videi nekaitīgu enerģijas avotu 
pieejamībā, jo īpaši atbalstot tādu 
alternatīvu enerģijas avotu kā tīrs 
ūdeņradis izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzsver pilsoniskās sabiedrības 
potenciāli lielo nozīmi, kas izriet no tās 
izgudrotspējas un uzņēmības; mudina 
steidzami atvēlēt daļu no ESF līdzekļiem 
iniciatīvu finansēšanai sociālajā un 
solidaritātes ekonomikā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 46
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atzīst, ka kohēzijas politika tieši 
ietekmē Savienības iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti un palīdz viņiem pārvarēt tādas 
jaunas problēmas kā demogrāfiskās 
pārmaiņas, rūpniecības pārkārtošana un 
klimata pārmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d norāda, ka izmaiņas sabiedrībā un 
izpratnē par klimata pārmaiņām ietekmē 
darba tirgu, tostarp liek slēgt rūpniecības 
nozares, kā arī veidot jaunus 
uzņēmējdarbības veidus un darba formas; 
aicina daļu no ESF līdzekļiem atvēlēt 
tādu darbinieku profesionālajai 
apmācībai, kuri vēlas pārkvalificēties 
darbam tā sauktajās "zaļajās" nozarēs;

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.d prasa reģionālā līmenī izstrādāt 
vērienīgu vides, klimata un attīstības 
politiku, kuras pamatā būtu 2030. gada 
programma, Eiropas zaļais kurss, ES 
Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam 
un klimata un enerģētikas politikas 
satvars laikposmam līdz 2030. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e atkārto prasību nodrošināt pilnīgu 
un visaptverošu pārredzamību līdzekļu 
piešķiršanā un veidā, kā saņēmēji tos 
izlieto; atgādina, ka ir bieži jāveic 
izvērtējumi, lai nodrošinātu pareizu šo 
līdzekļu izmantošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e prasa izveidot līdzsvarotu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu Savienības 
attīstību, izmantojot kohēzijas politiku, 
kurā ir ņemtas vērā visu dalībvalstu, to 
reģionu un iedzīvotāju īpatnības un 
vajadzības;
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Or. en

Grozījums Nr. 51
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.f uzsver, ka reģionālās attīstības 
politikā ir jābūt iekļautiem pasākumiem, 
kas palīdzētu pielāgoties kaitējumam, ko 
nodarījušas nenovēršamās negatīvās 
klimata pārmaiņu sekas, un to noteikumi 
jāiekļauj visās pārējās saistītajās politikas 
jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Annika Bruna

Atzinuma projekts
5.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.f uzstāj, ka inovāciju stimuliem 
jābūt samērīgiem un pakāpeniskiem, lai 
nesodītu mikrouzņēmumus, MVU un 
lauksaimniekus;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.g punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.g atgādina — lai uzlabotu 
Savienības iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ir 
jāturpina pilnveidot tādas politikas jomas, 
kas radītu labākus darba un dzīves 
apstākļus, veicinātu vides aizsardzību un 
cīņu pret klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.h prasa ar kohēzijas fondu 
starpniecību reģionālajām vides 
stratēģijām un politikai izstrādāt pienācīgi 
ilgtspējīgu finansējumu, kura mērķis būtu 
mazināt globālo sasilšanu un saistītās 
finansiālās izmaksas un kura apmērs būtu 
lielāks par klimatrīcības izmaksām 
sarežģītajā globālajā vidē;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.i atgādina, ka kohēzijas politika 
tiecas Savienībā mazināt teritoriālās 
atšķirības un veicināt tās mazāk attīstīto 
reģionu ekonomisko attīstību, tādēļ 
efektīvs un mērķtiecīgi izmantots 
kohēzijas fondu finansējums ir vajadzīgs 
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reģioniem, kuros ekonomika ir 
oglekļietilpīgāka;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.j punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.j uzsver, ka ir svarīgi, lai kohēzijas 
politikas finanšu līdzekļi palīdzētu 
oglekļietiplīgiem reģioniem ātrāk 
pārkārtoties uz tīras enerģijas un 
bezoglekļa infrastruktūru, kas par spīti 
pozitīvajiem pēdējo gadu notikumiem 
tomēr vēl netiek nodrošināta;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.k punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.k prasa ieviest jaunus noteikumus, 
kuru mērķis ir nākamās paaudzes 
kohēzijas finansējuma klimatnoturība;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.l punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.l atkārtoti uzsver, ka tādas pieejas 
izveide, kuras pamatā ir ilgtspējīgi 
kohēzijas politikas fondu ieguldījumi un 
mērķtiecīga reģionālā vides politika ar 
mērķi panākt bezemisiju ekonomiku, ir 
ceļš uz ilgtspējīgu attīstību un taisnīgu 
pāreju, kas ilgtermiņā rada augstas 
kvalitātes nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.m punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.m uzsver, ka Padomes lēmums par 
vismaz 30 % ERAF finansējuma 
ieguldījumu zaļo mērķrādītāju 
sasniegšanā ir svarīgs solis virzībā uz 
Savienības klimata un vides mērķus 
sasniegšanu, jo kohēzijas politika 
daudzām dalībvalstīm ir viens no 
lielākajiem Savienības atbalsta avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.n punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.n norāda, ka ERAF un kohēzijas 
politikas mērķi būtu jāsasniedz atbilstīgi 
ilgtspējīgas attīstības satvaram, noteikti 
ņemot vērā to, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
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novērst klimata pārmaiņas atbilstīgi 
Savienības saistībām attiecībā uz Parīzes 
nolīguma mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.o punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.o uzsver, ka ES ir jārisina nopietnas 
problēmas, jo īpaši ekonomikas 
atlabšanas jomā, un ka šajā kontekstā 
kohēzijas politikai būs būtiska loma;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Sunčana Glavak

Atzinuma projekts
5.p punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.p uzsver, ka ES attiecībā uz zaļo un 
digitālo pārkārtošanos ir izvirzījusi 
mērķus un ka šos mērķus ir svarīgi 
sasniegt mūsu iedzīvotāju labjutības 
vārdā, atceroties, ka kohēzijas politika ir 
vissvarīgākais instruments šo mērķu 
sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Sunčana Glavak
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Atzinuma projekts
5.q punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.q uzsver, ka ERAF un ReactEU 
zaļais mērķis ir svarīgs līdzeklis, ar kuru 
finansiālā ziņā un attiecībā uz prioritātēm 
būs iespējams sasniegt Savienības klimata 
un vides mērķus un klimatneitralitāti līdz 
2050. gadam;

Or. en


