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ĪSS PAMATOJUMS

Taisnīgas pārkārtošanās fonds (TPF) ir Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pirmais pīlārs un 
ir uzskatāms par priekšnoteikumu sekmīgai pārejai uz klimatneitrālu ekonomiku. Komisija ir 
iecerējusi panākt, lai „neviens nebūtu atstāts novārtā”, tomēr ar priekšlikumu par TPF šo 
solījumu neizdosies pildīt. 

Pirmkārt, ar 7,5 miljardu EUR kopējo summu TPF ir stipri vien par maz, lai apmierinātu 
prognozētās vajadzības, kas dažās dalībvalstīs laika periodā līdz 2050. gadam ir lēstas 
simtiem miljardu apmērā. Tāpēc uzskatu, ka ir vajadzīgi papildu līdzekļi, lai TPF apjomu 
palielinātu, un par to ir jādiskutē pašlaik notiekošajās sarunās par nākamo daudzgadu finanšu 
shēmu.  

Otrkārt, Komisija resursu trūkumam pievēršas, nosakot, ka līdzekļi ir obligāti jāpārvieto no 
ERAF un ESF+. Manuprāt, tādā veidā tiek atņemti līdzekļi citiem svarīgiem mērķiem, un tas 
dalībvalstīm būtu jādara tikai brīvprātīgi un pēc pašu ieskatiem, jo tieši dalībvalstis spēj 
vislabāk izvērtēt pašu vajadzības pēc investīcijām.

Treškārt, būtu jāmaina TPF izdevumu prioritātes, lai panāktu maksimālu fonda finansējuma 
ietekmi. ES pārkārtošanās uz mazoglekļa ekonomiku pirmos un vissmagāk skars no ogļu un 
lignīta rūpniecības atkarīgos ES reģionus. Tādēļ ievērojama daļa TPF resursu būtu jāiegulda 
dalībvalstīs un reģionos, kas joprojām ir ļoti lielā mērā — vai pat pilnībā — atkarīgi no ogļu 
un lignīta rūpniecības un kur uz ilgtspēju vērstu pārkārtošanās procesu ietekme uz ekonomiku 
un sabiedrību būs visizteiktākā.  

Lai dalībvalstīm būtu vieglāk panākt klimatneitralitāti:

- būtu jāatļauj investēt gāzes sektorā, ja tādējādi tiek panākts, ka būtiski samazinās emisijas, 
jo gāze būtu uzskatāma par pārejas perioda energoresursu;

- nedrīkstētu pieļaut lielo uzņēmumu diskriminēšanu, jo tie var nodrošināt vērienīgākus 
ieguldījumus, taču, protams, būtu jāatbalsta arī MVU un jauni ietekmīgi uzņēmumi; un 

- jaunas tehnoloģijas būtu jāatbalsta, ja tās ir pietiekami aprobētas, lai būtu gatavas 
izmantošanai, jo tādējādi ar TPF īstermiņā varētu panākt reālas pārmaiņas.

Ņemot vērā politisko kontekstu, kas ir aktuāls plašākā mērogā — cita starpā arī iespēju, ka 
līdz ar Covid-19 krīzes sākšanos investēšanas kapacitāte mazināsies —, uzskatu, ka ES, 
iespējams, nav gatava līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Reģionālās attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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, un tam būs 
vajadzīgas būtiskas papildu investīcijas. 
2019. gada 12. decembrī Eiropadome 
apstiprināja mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem. Taču 2020. gads ir 
sācies ar Covid-19 pandēmijas 
uzliesmojumu, kas ir pamatīgi satricinājis 
gan Eiropas, gan pasaules ekonomiku, 
tāpēc klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanas termiņš, iespējams, būtu 
jāpārskata vai jāatliek uz vēlāku laiku. Lai 
gan būtu jāizklāsta pasākumi cīņai pret 
klimata pārmaiņām un vides degradāciju, 
kuru īstenošana būtu kopumā izdevīga 
vidējā termiņa un ilgtermiņa perspektīvā, 
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. 2

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. 
Tai būtu jāpalīdz novērst sociālās un 
ekonomiskās sekas, ko rada pāreja uz 
Savienības klimatneitralitāti, reģionālā 
līmenī apvienojot Savienības budžeta 
izdevumus klimata, ekonomikas un 
sociālajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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 darbības, 
kas vērstas uz taisnīgu un sekmīgu pāreju 
uz klimatneitrālu ekonomiku, un mazināt 
klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, 
atbalstot vissmagāk skartās teritorijas un 
attiecīgos darba ņēmējus. Saskaņā ar TPF 
konkrēto mērķi TPF atbalstītajām 
darbībām būtu tieši jāveicina taisnīga 
enerģētikas pārkārtošanas procesa 
īstenošana un jāpalīdz mazināt 
pārkārtošanās ietekmi, tādēļ finansējot 
investīcijas mazemisiju enerģijas 
ražošanā, vietējās ekonomikas 
diversifikācijā un modernizācijā 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) [jaunās 
KNR] [4.] pantā.
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Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) TPF būtu jānodrošina tādā 
apjomā, kāds ir vajadzīgs taisnīgam 
pārkārtošanās procesam, ar ko ir iecerēts 
panākt klimatneitralitāti. Dažos reģionos, 
galvenokārt tajos, kas atkarīgi no ogļu un 
lignīta rūpniecības, radīsies nesamērīgas 
izmaksas, tāpēc Eiropas solidaritātes 
vārdā ar TPF lielākoties būtu jāpievēršas 
tieši šiem reģioniem. Ar 
7,5 miljardiem EUR, ko sākotnēji 
piedāvājusi Komisija, ir krietni par maz, 
lai apmierinātu šo un citu reģionu 
vajadzības, kuriem ir nepieciešams 
Savienības atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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 

(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 saistībām īstenot Eiropas zaļo 
kursu, 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 
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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+.

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

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pārkārtošanās 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 klimatneitrālu 
ekonomiku ir izaicinājums visām 
dalībvalstīm. Tas būs īpaši grūti izdarāms 
dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas uz 
cieto fosilo kurināmo, bet mazākā mērā arī 
uz siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām 
rūpnieciskajām darbībām. Dažas no šīm 
darbībām nāksies pakāpeniski izbeigt vai 
pielāgot, lai pārkārtotos uz 
klimatneitralitāti, un tām trūkst finanšu 
līdzekļu, lai to izdarītu. Fonda finanšu 
līdzekļu sadalījumā būtu jāatspoguļo 
dalībvalstu spēja finansēt vajadzīgās 
investīcijas, lai spētu pārkārtoties uz 
klimatneitralitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

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 
aprites ekonomiku. Sarūkošajās nozarēs, 
piemēram, enerģijas ražošanā, kur tiek 
izmantotas ogles, lignīts, kūdra un 
degslāneklis, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu saprātīgā 
laika periodā 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 un tomēr laišanai tirgū 
gatavas tehnoloģijas, jaunus procesus vai 
produktus, tādējādi būtiski samazinot 
emisiju apjomu saskaņā ar mērķrādītājiem 
klimata jomā un vienlaikus saglabājot un 
uzlabojot nodarbinātību un izvairoties no 
vides degradācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas palīdz sākt 
vairāk izmantot progresīvas un 
ilgtspējīgas tehnoloģijas, arī darbībām 
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, 
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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. 9

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 

(12) Lai veicinātu pārkārtošanās skarto 
teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF 
būtu jāsniedz atbalsts ienesīgās investīcijās 
mazos un vidējos uzņēmumos ar 
nosacījumu, ka attiecīgo investīciju dēļ 
nav jāpārvieto līdzekļi un ka šādas 
investīcijas nav iegūtas līdzekļu 
pārvietošanas rezultātā. 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, kas ir vajadzīgas, lai 
mazinātu pārkārtošanās rezultātā zaudēto 
darbvietu skaitu un arī lai radītu vai 
aizsargātu ievērojamu skaitu darbvietu, 
būtu skaidri jāpamato attiecīgajos taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos.
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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.
_________________
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. 10

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) [jaunās 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 11

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 dalībvalstīm sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo 
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kuros sīki izklāstīts pārkārtošanās process, 
ņemot vērā dalībvalstu nacionālos 
enerģētikas un klimata plānus. 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. 12

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 

(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 
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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).

darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām 
būtu jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst 
NUTS 2. līmeņa vai 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). Dalībvalstu investīciju 
apjomu var izvērtēt pēc investīciju jomām 
un prioritātēm, ko Komisija ir noteikusi 
D pielikumā Eiropas pusgada 2020. gada 
ziņojumos par katru dalībvalsti.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 14
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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 
būtisku atbalstu teritorijām, kuras saskaras 
ar lielām sociālekonomiskām grūtībām, kas 
rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
Savienības ekonomiku.

Or. en

Pamatojums

Covid-19 krīzes dēļ ES tuvojas ekonomikas lejupslīdei, un daudziem tās reģioniem, kam ir 
zemi ienākumi, būs vajadzīgs ievērojams finansiālais atbalsts, lai cīnītos ar vīrusu un tā 
sekām. Tāpēc saistošas klimatneitralitātes trajektorijas noteikšanu, iespējams, vajadzētu atlikt 
uz vēlāku laiku.

Grozījums Nr. 15

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, kurās ir reģioni, kam 
vajadzīgs finansiāls atbalsts.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu a priori pieņemt, ka atbalsts būs vajadzīgs visām dalībvalstīm. Dažas ir 
pietiekami turīgas, vai arī tām ir ļoti mūsdienīga tautsaimniecība, tāpēc no Savienības 
budžeta tās nebūtu jāatbalsta. Ierobežotie resursi būtu mērķtiecīgi jāiegulda tur, kur 
vajadzības ir vislielākās.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa
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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 [X] 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.

Or. en

Pamatojums

Ar 7,5 miljardiem EUR nepietiek, lai risinātu sociāli un ekonomiski ļoti problemātiskus 
jautājumus, kas saistībā ar taisnīgu pārkārtošanos rodas darba ņēmējiem un sabiedrībai 
kopumā. Lēmums par attiecīgo skaitli ir jāpieņem citā forumā, taču ar šo grozījumu vēlos 
uzsvērt, ka ir jāpalielina finansējums, kas nepieciešams, lai ES panāktu klimatneitralitāti.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [21.a panta], 2. punktā 
minētajiem papildu resursiem, kas TPF 
piešķirti no Savienības budžeta vai 
piešķirti no citiem līdzekļiem, nav 
vajadzīgs papildu atbalsts no ERAF vai 
ESF+.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis spēj labāk lemt par to, kādi mērķi būtu jāatbalsta gan ar TPF, gan ERAF un 
ESF+ līdzekļiem. Tāpēc iespējai papildināt TPF ar ERAF un ESF+ līdzekļiem arī turpmāk 
vajadzētu būt brīvprātīgai.

Grozījums Nr. 18
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ienesīgas investīcijas MVU, tostarp 
jaunuzņēmumos, kas veicina ekonomikas 
diversifikāciju un pārkārtošanu;

a) ienesīgas investīcijas esošajos 
uzņēmumos, tostarp MVU un 
jaunuzņēmumos;

Or. en

Pamatojums

Atbalsts no TPF, kura uzdevums ir pilnībā apmierināt ar taisnīgu pārkārtošanos saistītās 
vajadzības, būtu jāsniedz arī tiem uzņēmumiem, kas nav uzskatāmi par MVU, jo ar pieticīgām 
investīcijām vien varētu nepietikt, lai nodrošinātu tikpat lielus ieguvumus videi, kādus spēj 
nodrošināt lielie atjaunojamo energoresursu projekti. Turklāt jautājums par ekonomikas 
diversifikāciju labāk ir risināts [šā panta šīs pašas daļas] b) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) investīcijas jaunu uzņēmumu 
izveidē, tostarp izmantojot uzņēmumu 
inkubatorus un konsultāciju pakalpojumus;

b) investīcijas jaunu uzņēmumu 
izveidē — ar īpašu uzsvaru uz MVU un 
jaunuzņēmumiem, lai tādējādi veicinātu 
ekonomikas diversifikāciju un 
pārkārtošanu —, cita starpā izmantojot 
arī uzņēmumu inkubatorus un konsultāciju 
pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās un progresīvu 

c) investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās, kā arī progresīvu un 
laišanai tirgū gatavu tehnoloģiju 
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tehnoloģiju nodošanas veicināšanā; nodošanas veicināšanā;

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai TPF uzreiz varētu izmantot un pievērsties steidzamām vajadzībām, tāpēc 
jaunajām tehnoloģijām ir jābūt gatavām izmantošanai. Investīcijām tehnoloģijās ar zemāku 
gatavības pakāpi Eiropas Savienībai ir citi fondi, piemēram, „Apvārsnis Eiropa” vai 
ieguldījumu fonds.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) investīcijas, kas saistītas ar 
dabasgāzes ražošanu, pārstrādi, sadali, 
uzglabāšanu vai sadedzināšanu, ja vien 
tiek nodrošināts, ka investīciju rezultātā 
būtiski samazinās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas;

Or. en

Pamatojums

Tautsaimniecībām, kas ļoti lielā mērā atkarīgas no ogļu rūpniecības, dabasgāze ir svarīgs 
pārejas posma kurināmais, kurš dod tām iespēju pārkārtoties uz tīru un ilgtspējīgu 
energoresursu izmantošanu. Tomēr šādu investīciju gadījumā ir jāpierāda, ka to rezultātā 
būtiski samazināsies siltumnīcefekta gāzu emisija.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) investīcijas centralizētā 
siltumapgādē;

Or. en
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Pamatojums

Centralizētās siltumapgādes sistēmas dod iespēju energoefektīvi nodrošināt siltumapgādi 
dalībvalstīs, kurās šādas sistēmas jau krietnu laiku ir izveidotas, piemēram, Polijā un Čehijas 
Republikā. Turklāt centralizēto siltumapgādes sistēmu izmantošana ierobežo energopatēriņu 
katrā mājsaimniecībā, tāpēc arī palīdz uzlabot gaisa kvalitāti.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt apgabalos, kas noteikti kā 
atbalstāmi apgabali saskaņā ar LESD 
107. panta 3. punkta a) un 
c) apakšpunktu, TPF var atbalstīt 
ienesīgas investīcijas uzņēmumos, kas nav 
MVU, ar nosacījumu, ka šāds investīcijas 
ir apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta 
h) apakšpunktā prasīto informāciju. 
Šādas investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja 
tās vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atbalsts no TPF, kura uzdevums ir pilnībā apmierināt ar taisnīgu pārkārtošanos saistītās 
vajadzības, būtu jāsniedz arī tiem uzņēmumiem, kas nav uzskatāmi par MVU, jo ar pieticīgām 
investīcijām vien varētu nepietikt, lai nodrošinātu tikpat lielus ieguvumus videi, kādus spēj 
nodrošināt lielie atjaunojamo energoresursu projekti. Noteikt šādu izņēmumu no izņēmuma ir 
lieki. Tomēr pārredzamības labad atsauce uz 7. panta 2. punkta h) apakšpunktu būtu 
jāsaglabā.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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TPF var atbalstīt arī investīcijas, kuru 
mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikumā uzskaitītās darbības, ar 
nosacījumu, ka šādas investīcijas ir 
apstiprinātas kā daļa no taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālā plāna, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta 
i) apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālā plāna īstenošanai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atbalsts no TPF, kura uzdevums ir pilnībā apmierināt ar taisnīgu pārkārtošanos saistītās 
vajadzības, būtu jāsniedz arī tiem uzņēmumiem, kas nav uzskatāmi par MVU, jo ar pieticīgām 
investīcijām vien varētu nepietikt, lai nodrošinātu tikpat lielus ieguvumus videi, kādus spēj 
nodrošināt lielie atjaunojamo energoresursu projekti. Noteikt šādu izņēmumu no izņēmuma ir 
lieki. Tomēr pārredzamības labad atsauce uz 7. panta 2. punkta i) apakšpunktu būtu 
jāsaglabā.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kuru definīcija sniegta Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 651/2014 2. panta 
18. punktā16;

svītrots

_________________
16 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 
(2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 
iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

Or. en
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Pamatojums

Pārkārtošanās uz mazoglekļa ekonomiku nelabvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbību, un 
neapšaubāmi ir netaisni liegt uzņēmumiem iespēju saņemt atbalstu. Tiek prognozēts, ka 
Covid-19 krīzes dēļ un līdz ar pasaules ekonomikas lejupslīdi, ko šī krīze izraisīs, šajā 
kategorijā nonāks aizvien vairāk uzņēmumu.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) investīcijas, kas saistītas ar fosilā 
kurināmā ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu, 
uzglabāšanu vai sadedzināšanu;

d) investīcijas, kas saistītas ar cietā 
fosilā kurināmā ražošanu, pārstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu;

Or. en

Pamatojums

Tautsaimniecībām, kas ļoti lielā mērā atkarīgas no ogļu rūpniecības, dabasgāze ir svarīgs 
pārejas posma kurināmais, kurš dod tām iespēju pārkārtoties uz tīru un ilgtspējīgu 
energoresursu izmantošanu. Tomēr šādu investīciju gadījumā ir jāpierāda, ka to rezultātā 
būtiski samazināsies siltumnīcefekta gāzu emisija.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un 
resursus, kas pārvietoti saskaņā ar 
Regulas (ES) [jaunā KNR] [21.a pantu]. 
Kopējie ERAF un ESF+ resursi, kas 
pārvietoti uz TPF prioritāti, ir vismaz 
pusotru reizi lielāki par atbalsta summu, 
kas no TPF piešķirta šai prioritātei, bet tie 
nepārsniedz šo summu trīs reizes.

2. Ja dalībvalsts nolemj pārvietot 
resursus uz TPF saskaņā ar Regulas (ES) 
[jaunās KNR] [21.a pantu], tad kopējie 
ERAF un ESF+ resursi, kas pārvietoti uz 
TPF prioritāti, nepārsniedz trīskāršu 
attiecīgajai TPF prioritātei vai prioritātēm 
atvēlēto summu.
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Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis spēj labāk lemt par to, kādi mērķi būtu jāatbalsta gan ar TPF, gan ERAF un 
ESF+ līdzekļiem. Tāpēc iespējai papildināt TPF ar ERAF un ESF+ līdzekļiem arī turpmāk 
vajadzētu būt brīvprātīgai.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām iestādēm sagatavo vienu vai 
vairākus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus, kas attiecas uz vienu vai vairākām 
statistiski teritoriālo vienību kopējās 
klasifikācijas 3. līmenim („NUTS 3. līmeņa 
reģioni”), kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003, 
kas grozīta ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 868/201417, atbilstošu skarto teritoriju 
vai tās daļu saskaņā ar II pielikumā 
paredzēto veidni. Šīm ir jābūt teritorijām, 
kuras skartas vissmagāk, pamatojoties uz 
ekonomisko un sociālo ietekmi, ko rada 
pārkārtošanās, jo īpaši attiecībā uz 
paredzamo darbvietu zudumu fosilā 
kurināmā ražošanas nozarē un to 
rūpniecisko objektu ražošanas procesu 
pārveidošanu, kuros ir visaugstākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.

1. Dalībvalstis kopā ar skarto teritoriju 
attiecīgajām iestādēm sagatavo vienu vai 
vairākus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus, kas attiecas uz vienu vai vairākām 
statistiski teritoriālo vienību kopējās 
klasifikācijas 2. vai 3. līmenim („NUTS 
2. līmeņa reģioni” vai „NUTS 3. līmeņa 
reģioni”), kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003, 
kas grozīta ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 868/201417, atbilstošu skarto teritoriju 
vai tās daļu saskaņā ar II pielikumā 
paredzēto veidni. Šīm ir jābūt teritorijām, 
kuras skartas vissmagāk, pamatojoties uz 
ekonomisko un sociālo ietekmi, ko rada 
pārkārtošanās, jo īpaši attiecībā uz 
paredzamo darbvietu zudumu fosilā 
kurināmā ražošanas nozarē un to 
rūpniecisko objektu ražošanas procesu 
pārveidošanu, kuros ir visaugstākā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.

_________________ _________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 
26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo 
vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi 
(OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 
26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo 
vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi 
(OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).

Or. en



PA\1203899LV.docx 21/25 PE650.356v03-00

LV

Pamatojums

Būtu jāļauj dalībvalstīm rīkoties elastīgāk, izstrādājot taisnīgas pārkārtošanās plānus. Dažos 
gadījumos (piemēram, Silēzijā), ir labāk izstrādāt visam reģionam vienu taisnīgas 
pārkārtošanās plānu, jo tas mazinās administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aprakstu par valsts līmeņa 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku, tostarp galveno pārkārtošanās 
pasākumu hronoloģisku pārskatu, kas 
atbilst nacionālā enerģētikas un klimata 
plāna (NEKP) visjaunākajai redakcijai;

a) aprakstu par valsts līmeņa 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku, ņemot vērā nacionālā 
enerģētikas un klimata plāna (NEKP) 
visjaunāko redakciju;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no lieka administratīvā sloga, nevajadzētu uzstājīgi pieprasīt konkrētu 
pārkārtošanās pasākumu izklāstu. Turklāt jauno taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu 
rezultātā nacionālajos enerģētikas un klimata plānos (NEKP) pašlaik iestrādātie vērienīgie 
mērķi, iespējams, būs jāmaina. NEKP reizi divos gados nāksies pārskatīt, un šī nosacījuma 
dēļ varētu rasties koordinācijas trūkums, tāpēc šo saikni ir vērts mīkstināt.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) novērtējumu par tā saskaņotību ar 
citām valsts, reģionālām vai teritoriālām 
stratēģijām un plāniem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis nosacījums ir lieks, jo NEKP ir taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu atskaites punkts.



PE650.356v03-00 22/25 PA\1203899LV.docx

LV

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Finanšu korekcijas
Ja Komisija, pamatojoties uz programmas 
galīgā veikuma ziņojuma izskatīšanu, 
secina, ka nav sasniegti vismaz 65 % no 
mērķiem, kas izvirzīti vienam vai 
vairākiem TPF resursu izlaides vai 
rezultātu rādītājiem, tā var veikt finanšu 
korekcijas saskaņā ar Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [98.] pantu, samazinot TPF 
atbalstu attiecīgajai prioritātei 
proporcionāli veikumam.

Or. en

Pamatojums

Ir jāļauj dalībvalstīm rīkoties elastīgāk, izmantojot TPF resursus saskaņā ar regulu. Eiropas 
Komisijai būtu jāpilda tikai konsultanta funkcija, un tam, ka rezultātu rādītāji nav sasniegti, 
nevajadzētu kļūt par iemeslu finansējuma samazināšanai.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – a punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) siltumnīcefekta gāzu emisija no 
rūpniecības objektiem NUTS 2. līmeņa 
reģionos, kur oglekļa dioksīda emisiju 
intensitāte, kas noteikta pēc attiecības starp 
rūpniecības objektu radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisiju, kādu dalībvalstis paziņojušas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 166/20061 7. pantu, un 
rūpniecības bruto pievienoto vērtību, divas 
reizes pārsniedz ES 27 dalībvalstu vidējo 
vērtību. Ja minētais līmenis nav pārsniegts 
nevienā no konkrētās dalībvalsts NUTS 

i) siltumnīcefekta gāzu emisija no 
rūpniecības objektiem NUTS 2. līmeņa 
reģionos, kur oglekļa dioksīda emisiju 
intensitāte, kas noteikta pēc attiecības starp 
rūpniecības objektu radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisiju, kādu dalībvalstis paziņojušas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 166/20061 7. pantu, un 
rūpniecības bruto pievienoto vērtību, divas 
reizes pārsniedz ES 27 dalībvalstu vidējo 
vērtību. Ja minētais līmenis nav pārsniegts 
nevienā no konkrētās dalībvalsts NUTS 
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2. līmeņa reģioniem, vērā tiek ņemta 
siltumnīcefekta gāzu emisija no 
rūpniecības objektiem tajā NUTS 2. līmeņa 
reģionā, kurā ir visaugstākā oglekļa 
dioksīda emisijas intensitāte (49 % 
svērums);

2. līmeņa reģioniem, vērā tiek ņemta 
siltumnīcefekta gāzu emisija no 
rūpniecības objektiem tajā NUTS 2. līmeņa 
reģionā, kurā ir visaugstākā oglekļa 
dioksīda emisijas intensitāte (27 % 
svērums);

__________________________ __________________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. janvāra Regula (EK) Nr. 166/2006 par 
Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses 
reģistra ieviešanu un Padomes 
Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu 
(OV L 33, 4.2.2006., 1. lpp).  

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. janvāra Regula (EK) Nr. 166/2006 par 
Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses 
reģistra ieviešanu un Padomes 
Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu 
(OV L 33, 4.2.2006., 1. lpp).  

Or. en

Pamatojums

Fonda resursi būtu jāpiešķir tām nozarēm un reģioniem, ko enerģētikas pārkārtošana 
ietekmēs vissmagāk. Ir skaidrs, ka pirmās un smagāko triecienu saņems ogļu un lignīta 
nozares. Turklāt ogļu un lignīta rūpniecības gadījumā no attiecīgajām darbvietām ļoti bieži ir 
atkarīga visa vietējo iedzīvotāju kopiena. Tāpēc ir pamats šo faktoru likt pirmajā vietā, 
savukārt darbvietas citās energoresursu īpatsvara un emisiju ziņā ietilpīgās nozarēs būtu 
jāliek otrajā vietā. 

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nodarbinātība ogļu un lignīta 
ieguvē (25 % svērums);

ii) nodarbinātība ogļu un lignīta 
ieguvē (45 % svērums);

Or. en

Pamatojums

Fonda resursi būtu jāpiešķir tām nozarēm un reģioniem, ko enerģētikas pārkārtošana 
ietekmēs vissmagāk. Ir skaidrs, ka pirmās un smagāko triecienu saņems ogļu un lignīta 
nozares. Turklāt ogļu un lignīta rūpniecības gadījumā no attiecīgajām darbvietām ļoti bieži ir 
atkarīga visa vietējo iedzīvotāju kopiena. Tāpēc ir pamats šo faktoru likt pirmajā vietā, 
savukārt darbvietas citās energoresursu īpatsvara un emisiju ziņā ietilpīgās nozarēs būtu 
jāliek otrajā vietā.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) nodarbinātība rūpniecībā NUTS 
2. līmeņa reģionos, kas ņemti vērā 
i) apakšpunkta vajadzībām (25 % 
svērums);

iii) nodarbinātība rūpniecībā NUTS 
2. līmeņa reģionos, kas ņemti vērā 
i) apakšpunkta vajadzībām (27 % 
svērums);

Or. en

Pamatojums

Fonda resursi būtu jāpiešķir tām nozarēm un reģioniem, ko enerģētikas pārkārtošana 
ietekmēs vissmagāk. Ir skaidrs, ka pirmās un smagāko triecienu saņems ogļu un lignīta 
nozares. Turklāt ogļu un lignīta rūpniecības gadījumā no attiecīgajām darbvietām ļoti bieži ir 
atkarīga visa vietējo iedzīvotāju kopiena. Tāpēc ir pamats šo faktoru likt pirmajā vietā, 
savukārt darbvietas citās energoresursu īpatsvara un emisiju ziņā ietilpīgās nozarēs būtu 
jāliek otrajā vietā.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) piešķīrumi, kas izriet no a) punkta 
piemērošanas, tiek koriģēti, lai 
nodrošinātu, ka neviena dalībvalsts 
nesaņem summu, kas pārsniedz 32 % no 
piešķīruma kopsummas. Summas, kas 
pārsniedz 32 % no piešķīruma kopsummas 
par dalībvalsti, tiek pārdalītas proporcionāli 
visu citu dalībvalstu piešķīrumiem. 
Dalībvalstu daļas attiecīgi tiek 
pārrēķinātas;

Or. en

Pamatojums

Maksimālais apjoms būtu jānosaka procentu, nevis absolūtās summas izteiksmē, jo fonda 
apjomu ir ierosināts palielināt. Piedāvātie 2 miljardi EUR, kas ir 26,7 % no 
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7,5 miljardiem EUR, varētu būt ierobežojošs lielums, tāpēc tas būtu jānosaka, attiecīgi 
rēķinoties ar lielāku galīgo budžetu.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījumi ir saskaņā ar izmaiņām 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 7. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3. Saskanība ar citām nacionālajām, 
reģionālajām vai teritoriālajām 
stratēģijām un plāniem

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījumi ir saskaņā ar izmaiņām 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 7. panta 2. punkta 
e) apakšpunktā.


