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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai Budžeta 
komitejai un Ekonomikas un monetārajai komitejai šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Līguma 2. un 8. pantā ir paredzēts, 
ka Savienība savās darbībās tiecas novērst 
nevienlīdzību un sekmēt līdztiesību starp 
vīriešiem un sievietēm. Tādēļ dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšana, tostarp 
dzimumu līdztiesības principa ievērošana 
budžeta plānošanā, būtu jāīsteno visās ES 
politikas jomās un noteikumos.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads (“Eiropas pusgads”), toskait 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi, ir 
satvars, kurā tiek noteiktas valstu reformu 
prioritātes un uzraudzīta to īstenošana. Šo 
reformu atbalstam dalībvalstis izstrādā 
savu valsts daudzgadu investīciju 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar gada valsts reformu 
programmām, jo tas ir līdzeklis, kā izklāstīt 
un koordinēt prioritāros investīciju 
projektus, kas saņems atbalstu no valsts 
un/vai Savienības finansējuma.

(3) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads (“Eiropas pusgads”), cita starpā 
arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi 
un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, ir satvars, 
kurā tiek noteiktas valstu reformu 
prioritātes un uzraudzīta to īstenošana. Šo 
reformu atbalstam dalībvalstis izstrādā 
savu valsts daudzgadu investīciju 
stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 
jāiesniedz kopā ar gada valsts reformu 
programmām, jo tas ir līdzeklis, kā izklāstīt 
un koordinēt prioritāros investīciju 
projektus, kas saņems atbalstu no valsts 
un/vai Savienības finansējuma.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
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4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze ir vēl vairāk 
pastiprinājusi ar demogrāfisko situāciju 
saistītās problēmas. Gan pašreizējā Covid-
19 pandēmija, gan agrākās ekonomikas un 
finanšu krīzes ir parādījušas, ka stabilas 
un noturīgas ekonomikas un finanšu 
sistēmas, kuru pamatā ir spēcīga 
ekonomiskā un sociālā struktūra, palīdz 
dalībvalstīm efektīvāk reaģēt uz 
satricinājumiem un ātrāk atgūties no tiem. 
Tas, kādas būs Covid-19 krīzes sekas 
vidējā termiņā un ilgtermiņā, būs kritiski 
atkarīgs no tā, cik strauji dalībvalstu 
ekonomika no krīzes atgūsies, un tas 
savukārt būs atkarīgs no tā, kādas ir 
dalībvalstu iespējas fiskāli manevrēt, lai 
veiktu pasākumus krīzes sociālās un 
ekonomiskās ietekmes mīkstināšanai, un 
no tā, cik noturīgas ir to ekonomikas. 
Tāpēc bez reformām un investīcijām, kuru 
uzdevums ir novērst ekonomikas 
strukturālās nepilnības un stiprināt to 
noturību, būs ļoti grūti tautsaimniecībām 
nostāties uz ilgtspējīgas atveseļošanas ceļa 
un novērst aizvien plašāku plaisu 
veidošanos Savienībā.

(4) Covid-19 pandēmijas uzliesmojums 
2020. gada sākumā mainīja nākamo gadu 
ekonomikas perspektīvas gan Savienībā, 
gan visā pasaulē, un tas prasa nekavējošu 
un koordinētu Savienības pretsparu, jo tikai 
tā būs iespējams pārvarēt milzīgās 
ekonomiskās un sociālās sekas visās 
dalībvalstīs. Covid-19 krīze nesamērīgi 
ietekmē sievietes un meitenes, jo pastāv 
nevienlīdzība, kas cita starpā palielina ar 
dzimumu saistītas vardarbības risku 
pārvietošanās ierobežojumu laikā un 
palielina darba tirgus pamešanu, kas 
saistīta ar lielāku slogu aprūpes 
uzdevumiem, lielāku to sieviešu īpatsvaru, 
kuras nodarbinātas nozarēs, kuras skar 
pārvietošanās ierobežojumi, neformālajā 
ekonomikā un nozarēs ar augstāku 
nestabilu stāvokli. Pašreizējā Covid-19 
pandēmija un iepriekšējā ekonomikas un 
finanšu krīze ir parādījusi, ka tāda 
spēcīgas labklājības sistēmas izveide, 
kuras pamatā ir sabiedriskie pakalpojumi 
un spēcīgas un noturīgas ekonomikas un 
finanšu sistēmas, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk un iekļaujošāk reaģēt uz 
satricinājumiem un ātrāk atgūties no tiem. 
Tas, kādas būs Covid-19 krīzes sekas 
vidējā termiņā un ilgtermiņā, būs kritiski 
atkarīgs no tā, cik strauji dalībvalstu 
ekonomika no krīzes atgūsies, un tas 
savukārt būs atkarīgs no tā, kādas ir 
dalībvalstu iespējas fiskāli manevrēt, lai 
veiktu pasākumus krīzes sociālās un 
ekonomiskās ietekmes mīkstināšanai, un 
no tā, cik noturīgas ir to ekonomikas. 
Tāpēc reformām un investīcijām, kuru 
uzdevums ir novērst nevienlīdzību un 
ekonomikas strukturālās nepilnības un 
stiprināt to noturību un iekļautību, būs 
būtiska nozīme, lai tautsaimniecības 
varētu nostāties uz ilgtspējīgas 
atveseļošanas ceļa un novērst aizvien 
plašāku sociālo plaisu veidošanos 
Savienībā, kā arī paātrināt progresu 
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dzimumu līdztiesības sasniegšanā.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Covid-19 pandēmijas 
uzliesmojums arī parādīja nozīmīgo ar 
dzimumiem saistīto ietekmi uz 
sabiedrībām, atspoguļojot dažāda veida 
nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem. 
Tā kā lielākā daļa ES aprūpes 
pakalpojumu un citu būtisku 
pakalpojumu sniegšanā nodarbināto 
darbinieku ir sievietes, kļuva acīmredzams 
tas, ka sievietēm nākas izturēt ne tikai 
nesamērīgu krīzes slogu, bet arī 
horizontālas un vertikālas darba tirgus 
segregācijas pakāpi, ko saasināja bērnu 
un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes 
pakalpojumu un infrastruktūras trūkums. 
Turklāt ar dzimumu saistītas vardarbības 
pieaugums pārvietošanās ierobežojumu 
laikā visā ES ir uzrādījis satraucošu 
aizsardzības un atbalsta pasākumu 
trūkumu sievietēm, kuras ir cietušas no 
vardarbības vai kurām draud vardarbība 
ģimenē. Šim instrumentam būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm atbalstīt un attīstīt iniciatīvas, 
kas vērstas uz sieviešu piekļuvi 
uzņēmējdarbībai, mikrofinansējumam un 
STEM, kā arī veicināt nodarbinātības 
iespējas, jo īpaši digitālās un zaļās 
ekonomikas prioritārajās nozarēs, 
nodrošinot nediskriminējošas 
nodarbinātības iniciatīvas. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš darba tirgus 
segregācijas novēršanai, īstenojot 
pasākumus, kuru mērķis ir novērst 
dzimumu nodarbinātības, darba samaksas 
un pensiju atšķirības. Dalībvalstīm 
programma būtu jāizmanto arī, lai 
ieviestu un stiprinātu iniciatīvas darba un 
privātās dzīves līdzsvara veicināšanai un 
uzlabošanai, īpašu uzmanību pievēršot 
aprūpes infrastruktūrai un 
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pakalpojumiem. Krīzes seku likvidēšanā 
svarīga nozīme būs arī infrastruktūrai un 
pakalpojumiem, piemēram, patversmēm 
un atbalstam vardarbības upuriem.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Viena no Savienības prioritātēm ir 
īstenot reformas, kas palīdz vairot valstu 
ekonomiku noturību, stiprināt 
pielāgotiesspēju un atraisīt izaugsmes 
potenciālu. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
ekonomikas atveseļošanu ievirzīt ilgtspējas 
sliedēs un atbalstīt augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu. Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams 
pēc pandēmijas krīzes, lai pavērtu ceļu 
ātrai atlabšanai.

(5) Viena no Savienības prioritātēm ir 
īstenot reformas, kas palīdz vairot valstu 
ekonomiku noturību, stiprināt 
pielāgotiesspēju un atraisīt izaugsmes 
potenciālu. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
ekonomikas atveseļošanu ievirzīt ilgtspējas 
sliedēs un atbalstīt augšupējas 
ekonomiskās un sociālās konverģences 
procesu. Reformas ir jāīsteno, īpašu 
uzmanību pievēršot neaizsargātām 
iedzīvotāju grupām un ievērojot dzimumu 
līdztiesību. Tas ir vēl jo vairāk 
nepieciešams pēc pandēmijas krīzes, lai 
pavērtu ceļu ātrai atlabšanai.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Covid-19 krīzes priekšplānā ir 
bijušas sievietes, kas veido lielāko daļu 
veselības aprūpes darbinieku visā ES, un 
neapmaksāta aprūpes darba un 
nodarbinātības pienākumu līdzsvarošana 
ir kļuvusi arvien sarežģītāka vientuļajiem 
vecākiem, no kuriem 85 % ir sievietes.  
Ieguldījumi stabilā aprūpes infrastruktūrā 
ir arī būtiski, lai nodrošinātu dzimumu 
līdztiesību un sieviešu ekonomisko 
iespēcinātību, veidotu noturīgu 
sabiedrību, cīnītos pret nestabiliem 
apstākļiem nozarē, kurā dominē sievietes, 
veicinātu darbvietu radīšanu, novērstu 
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nabadzību un sociālo atstumtību un 
pozitīvi ietekmētu IKP, jo tas ļauj lielākam 
skaitam sieviešu piedalīties apmaksātā 
darbā.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Iepriekšējā pieredze liecina, ka 
bieži vien krīzes laikā investīcijas krasi 
samazinās. Tomēr šajā konkrētajā situācijā 
ir būtiski atbalstīt investīcijas, lai 
paātrinātu atveseļošanu un stiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. 
Investīcijas zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās, jaudās un procesos, kuru 
mērķis ir palīdzēt pārkārtoties uz tīru 
enerģiju, kāpināt energoefektivitāti 
mājokļu sektorā un citās svarīgās 
ekonomikas nozarēs, ir ļoti būtiskas 
ilgtspējīgai izaugsmei un darbvietu 
radīšanai. Tās arī vairos Savienības 
noturību un mazinās tās atkarību no citiem, 
pateicoties piegādes ķēžu diversificēšanai.

(6) Līdzšinējā pieredze liecina, ka 
krīzes laikā investīcijas bieži vien ir krasi 
samazinātas, tostarp sabiedrisko 
pakalpojumu jomā, kam bija ilgstoša 
negatīva ietekme uz sieviešu tiesībām, 
sieviešu ekonomisko iespēcinātību un 
sieviešu veselību, tostarp seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesībām. Tāpēc 
šajā konkrētajā situācijā ir būtiski atbalstīt 
investīcijas, lai paātrinātu atveseļošanu, 
stiprinātu ilgtermiņa ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciālu un aizsargātu aprūpes 
ekonomiku kā ekonomikas modeļa 
būtisku daļu. Investīcijas aprūpes 
pārkārtošanās procesā un zaļajās un 
digitālajās tehnoloģijās, jaudās un 
procesos, kuru mērķis ir palīdzēt 
pārkārtoties uz tīru enerģiju, kāpināt 
energoefektivitāti mājokļu sektorā un citās 
svarīgās ekonomikas nozarēs, ir ļoti 
būtiskas iekļaujošai un ilgtspējīgai 
izaugsmei un darbvietu radīšanai. Tās arī 
vairos Savienības noturību un mazinās tās 
atkarību no citiem, pateicoties piegādes 
ķēžu diversificēšanai. Turklāt tā ir būtiska 
iespēja atvieglot pāreju uz noturīgu 
aprūpes ekonomiku un panākt dzimumu 
ziņā līdzsvarotu sabiedrību.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, 
kā arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata mērķu sasniegšanu.

(11) Atzīstot to, cik svarīgs ir Eiropas 
zaļais kurss kā Eiropas ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, un to, ka Savienības 
apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus ir 
jāpārvērš darbos, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs integrēt klimatrīcību 
un vidisko ilgtspēju plašākā rīcībpolitikā, 
kā arī sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izlietot, 
atbalstot klimata un citu vides mērķu 
sasniegšanu atbilstīgi ES taksonomijai un 
principam par būtiska kaitējuma 
nenodarīšanu. Klimata pārmaiņas un 
vides degradācija nesamērīgi skar 
sievietes, taču sievietes nav pietiekami 
pārstāvētas ar klimata pārmaiņu 
mazināšanas rīcībpolitiku saistīto lēmumu 
pieņemšanā. Ir jānodrošina, ka sievietes 
un citas neaizsargātas grupas ir iekļautas 
visos lēmumu pieņemšanas līmeņos valsts 
un ES līmenī.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Domājot par Eiropas dzimumu 
līdztiesības stratēģiju 2020-2025 un 
interpretējot Savienības saistības īstenot 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, jo 
īpaši 5. mērķi, ar šo regulu izveidotais 
Mehānisms palīdzēs veicināt dzimumu 
līdztiesību, integrēt dzimumu līdztiesības 
aspektu un izskaust dzimumu 
diskrimināciju un nevienlīdzību.,

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Tāpat pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, kā saskaņā ar šo regulu iesniegtie 
nacionālie plāni ietekmēs ne tikai zaļās 
pārkārtošanās, bet arī digitālās pārveides 
sekmēšanu. Abiem šiem jautājumiem būs 
prioritāra nozīme mūsu ekonomikas 
atjaunošanā un modernizēšanā.

(12) Lai īstenotu šos virsmērķus, 
relevantās darbības tiks apzinātas 
mehānisma sagatavošanas un īstenošanas 
gaitā un vēlreiz izsvērtas attiecīgās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās. 
Tāpat pienācīga uzmanība būtu jāpievērš 
arī tam, kā saskaņā ar šo regulu iesniegtie 
nacionālie plāni ietekmēs ne tikai zaļās un 
aprūpes pārkārtošanās, bet arī digitālās 
pārveides sekmēšanu. Abiem šiem 
jautājumiem būs prioritāra nozīme mūsu 
ekonomikas atjaunošanā un 
modernizēšanā.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
balstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos, kuras 
mērķis ir līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu pēckrīzes situācijā, veicināt 
nodarbinātības radīšanu un sekmēt 
ilgtspējīgu izaugsmi.

(14) Mehānisma vispārīgajam mērķim 
vajadzētu būt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšanai. Tālab 
tam vajadzētu palīdzēt uzlabot dalībvalstu 
noturību un pielāgotiesspēju, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, 
veicināt dzimumu līdztiesību un balstīt 
zaļo un digitālo pārkārtošanos, kā arī 
pārkārtošanos uz noturīgas aprūpes 
ekonomiku, kuras mērķis ir līdz 
2050. gadam panākt Eiropas 
klimatneitralitāti un dzimumu ziņā 
līdzsvarotu sabiedrību, tādējādi atjaunojot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu pēckrīzes situācijā, veicinot 
dzimumu ziņā līdztiesīgas nodarbinātības 
radīšanu un sekmējot ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
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16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plānam 
vajadzētu būt saderīgam ar relevantajām, 
konkrētai valstij raksturīgajām problēmām 
un prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā, valsts reformu 
programmām, nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, taisnīgas pārkārtošanās 
plāniem un partnerību nolīgumiem un 
darbības programmām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Savienības fondiem. Lai 
pastiprinātu darbības, kas atbilst Eiropas 
zaļā kursa un Digitālās programmas 
prioritātēm, plānā būtu jāizklāsta arī 
pasākumi, kas skar zaļo un digitālo 
pārkārtošanos. Pasākumiem būtu jāļauj ātri 
sasniegt nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm klimata un vides jomā.

(16) Lai nodrošinātu, ka atveseļošanas 
un noturības plāns sekmē Mehānisma 
mērķu sasniegšanu, tajā būtu jāietver 
reformu un publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskanīgu atveseļošanas un noturības 
plānu. Atveseļošanas un noturības plāns ir 
saderīgs ar attiecīgajām konkrētai valstij 
raksturīgajām problēmām un prioritātēm, 
kas identificētas Eiropas pusgada 
kontekstā, valsts reformu programmām, 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, taisnīgas pārkārtošanās plāniem, 
dzimumu līdztiesības plāniem un 
partnerību nolīgumiem un darbības 
programmām, kas pieņemtas saskaņā ar 
Savienības fondiem. Lai pastiprinātu 
darbības, kas atbilst Eiropas dzimumu 
līdztiesības stratēģijai, Eiropas zaļā kursa 
un Digitālās programmas prioritātēm, plānā 
būtu jāizklāsta arī pasākumi, kas skar 
dzimumu līdztiesības veicināšanu zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, piemēram, jārisina 
digitālā dzimumšķirtne. Pasākumiem būtu 
jāļauj ātri sasniegt nacionālajos enerģētikas 
un klimata plānos un to atjauninājumos 
norādītos mērķrādītājus, mērķus un 
devumus. Visas atbalstītās darbības būtu 
jāveic stingrā saskaņā ar Savienības 
prioritātēm līdztiesības, klimata un vides 
jomā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 

(21) Lai nodrošinātu valstu atbildību un 
koncentrēšanos uz attiecīgajām reformām 
un investīcijām, dalībvalstīm, kas vēlas 
saņemt atbalstu, būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi argumentēts un pamatots 
atveseļošanas un noturības plāns. 
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Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību; tajā būtu jāiekļauj arī pasākumi, 
kas skar zaļo un digitālo pārkārtošanos; 
tajā būtu jāiekļauj arī skaidrojums par 
ierosinātā atveseļošanas un noturības plāna 
saderību ar valstij specifiskajām 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā. Visā procesa 
gaitā būtu jātiecas panākt un īstenot ciešu 
sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm.

Atveseļošanas un noturības plānā būtu 
jāizklāsta detalizēts tā īstenošanas 
pasākumu kopums, tostarp galīgie un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
atveseļošanas un noturības plāna gaidāmā 
ietekme uz izaugsmes potenciālu, 
dzimumu ziņā līdztiesīgu darbvietu 
radīšanu, ekonomisko un sociālo noturību, 
kā arī dzimumu līdztiesību; tajā būtu 
jāiekļauj arī pasākumi, kas skar zaļo un 
digitālo pārkārtošanos, kā arī 
pārkārtošanos uz noturīgu aprūpes 
ekonomiku; un jāveicina dzimumu 
līdztiesība; tajā būtu jāiekļauj arī 
skaidrojums par ierosinātā atveseļošanas 
un noturības plāna saderību ar valstij 
specifiskajām problēmām un prioritātēm, 
kas apzinātas Eiropas pusgada kontekstā. 
Visā procesa gaitā būtu jātiecas panākt un 
īstenot ciešu sadarbību starp Komisiju un 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas relevantajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas; 
vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti, kā arī kopā ar 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām. Komisija 
pilnībā ievēros to, ka par procesu ir 
atbildīgas pašas valstis, tālab ņems vērā 
attiecīgās dalībvalsts sniegto pamatojumu 
un elementus un novērtēs, vai dalībvalsts 
ierosinātais atveseļošanas un noturības 
plāns palīdzēs efektīvi risināt problēmas, 
kas norādītas attiecīgajos konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos vai citos attiecīgos 
dokumentos, ko Eiropas pusgada ietvaros 
pieņēmusi Komisija; vai plānā ir iekļauti 
pasākumi, kas efektīvi sekmē zaļo, aprūpes 
un digitālo pārkārtošanos un palīdz risināt 
no tām izrietošās problēmas; vai plānā ir 
iekļauti pasākumi, kas efektīvi sekmē 
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darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

dzimumu līdztiesības veicināšanu un 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu, 
kā arī dzimumu diskriminācijas 
izskaušanu vai pievēršas ar to saistīto 
problēmu risināšanai; vai ir gaidāms, ka 
plānam būs ilgstoša ietekme uz attiecīgo 
dalībvalsti; vai atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautais dzimumu līdztiesības 
plāns efektīvi risina krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību, jo īpaši 
nodarbinātības un finansējuma 
pieejamības jomā, kā arī vai tas ietver 
pasākumus ar dzimumu saistītas 
vardarbības novēršanai un apkarošanai; 
vai plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, dzimumu 
ziņā līdztiesīgu darbvietu radīšanu, 
dzimumu līdztiesību un ekonomisko un 
sociālo noturību, mazināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros būtu 
regulāri jāziņo par to, kādi panākumi ir gūti 
atveseļošanas un noturības plānu 

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros, 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
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īstenošanā. Šie attiecīgo dalībvalstu 
sagatavotie ziņojumi būtu pienācīgi 
jāatspoguļo valstu reformu programmās, 
kuras būtu jāizmanto kā instruments, lai 
ziņotu par atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā gūtajiem panākumiem.

būtu regulāri jāziņo par to, kādi panākumi 
ir gūti atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā. Šie attiecīgo dalībvalstu 
sagatavotie ziņojumi būtu pienācīgi 
jāatspoguļo valstu reformu programmās, 
kuras būtu jāizmanto kā instruments, lai 
ziņotu par atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā gūtajiem panākumiem.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ar šo regulu 
izveidoto Atveseļošanas un noturības 
mehānismu ir nepieciešams izvērtēt, 
pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, 
piemērojot īpašas uzraudzības prasības, bet 
vienlaikus izvairoties no pārmērīga 
regulējuma un administratīvā sloga, jo 
īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj 
izmērāmi rādītāji, ko izmantot, izvērtējot 
instrumentu ietekmi praksē.

(36) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ar šo regulu 
izveidoto Atveseļošanas un noturības 
mehānismu ir nepieciešams izvērtēt, 
pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, 
piemērojot īpašas uzraudzības prasības, bet 
vienlaikus izvairoties no pārmērīga 
regulējuma un administratīvā sloga, jo 
īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj 
izmērāmi rādītāji, ko izmantot, izvērtējot 
instrumentu ietekmi praksē. Uzraudzības 
nolūkos vāktie dati tiek apkopoti, dalot tos 
pa dzimumiem.

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
gada ziņojumu. Ziņojumā būtu jāiekļauj 
informācija par progresu, ko dalībvalstis 
panākušas, īstenojot apstiprinātos 
atveseļošanas un noturības plānus; tajā 
būtu jāiekļauj arī informācija par to 
ieņēmumu apjomu, kas Mehānismam 

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
gada ziņojumu. Ziņojumā būtu jāiekļauj 
informācija par progresu, ko dalībvalstis 
panākušas, īstenojot apstiprinātos 
atveseļošanas un noturības plānus, kā arī 
par to ietekmi uz dzimumu līdztiesību; tajā 
būtu jāiekļauj arī informācija par to 
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iepriekšējā gadā piešķirts saskaņā ar 
Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentu sadalījumā pa budžeta 
pozīcijām, un to, kā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta starpniecību 
iegūtās summas palīdzējušas sasniegt 
Mehānisma mērķus.

ieņēmumu apjomu, kas Mehānismam 
iepriekšējā gadā piešķirts saskaņā ar 
Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentu sadalījumā pa budžeta 
pozīcijām, un to, kā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta starpniecību 
iegūtās summas palīdzējušas sasniegt 
Mehānisma mērķus.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Būtu jāveic neatkarīgs izvērtējums, 
kurā apskata ar šo regulu izveidotā 
Mehānisma mērķu sasniegšanu, tā resursu 
izmantošanas efektivitāti un tā pievienoto 
vērtību. Vajadzības gadījumā 
izvērtējumam būtu jāpievieno priekšlikums 
par šīs regulas grozījumiem. Turklāt 
neatkarīgā ex post izvērtējumā būtu 
jāapskata arī instrumentu ilgtermiņa 
ietekme.

(38) Apspriežoties ar sieviešu 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
ekspertiem, kas budžeta plānošanā ievēro 
dzimumu līdztiesības principu, būtu jāveic 
dzimumu līdztiesības principu ietverošs 
neatkarīgs izvērtējums, kurā apskata ar šo 
regulu izveidotā Mehānisma mērķu 
sasniegšanu, tā resursu izmantošanas 
efektivitāti un tā pievienoto vērtību. 
Vajadzības gadījumā izvērtējumam būtu 
jāpievieno priekšlikums par šīs regulas 
grozījumiem. Turklāt neatkarīgā ex-post 
izvērtējumā būtu jānosaka arī instrumentu 
ilgtermiņa ietekme, tostarp uz dzimumu 
līdztiesību.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
veselību, konkurētspēju, noturību, 
produktivitāti, izglītību un prasmēm, 
pētniecību un inovāciju, pārdomātu, 

Ar šo regulu izveidotā Atveseļošanas un 
noturības mehānisma piemērošanas joma 
skar rīcībpolitikas, kas ir saistītas ar 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
pārkārtošanos uz noturīgu aprūpes 
ekonomiku, veselību, konkurētspēju, 
noturību, produktivitāti, izglītību un 
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ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību un investīcijām, kā arī 
finanšu sistēmu stabilitāti.

prasmēm, dzimumu līdztiesību, pētniecību 
un inovāciju, pārdomātu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, nodarbinātību un 
investīcijām, kā arī finanšu sistēmu 
stabilitāti.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mīkstināt krīzes sociālo un ekonomisko 
ietekmi un balstīt zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un tādējādi atjaunot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciālu, veicināt nodarbinātības 
radīšanu laikā pēc Covid-19 krīzes un 
sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi.

1. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma vispārīgais mērķis ir veicināt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, proti, uzlabot 
dalībvalstu noturību un pielāgotiesspēju, 
mazināt krīzes sociālo, ekonomisko un ar 
dzimumu saistīto ietekmi un atbalstīt zaļo 
un digitālo pārkārtošanos, kā arī sekmēt 
dzimumu līdztiesību, tādējādi veicinot 
Savienības tautsaimniecību izaugsmes 
potenciāla atjaunošanu, veicinot 
nodarbinātības radīšanu laikā pēc Covid-19 
krīzes un sekmējot ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, kā arī dzimumu 
līdztiesību.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar relevantajām, Eiropas pusgada 
kontekstā konstatētajām konkrētām 
valstīm raksturīgajām problēmām un 
prioritātēm, jo īpaši tām, kas izriet no zaļās 
un digitālās pārkārtošanās vai ir tai 
relevantas. Atveseļošanas un noturības 
plāni ir arī saderīgi ar informāciju, ko 
dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 
kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 

2. Atveseļošanas un noturības plāni ir 
saderīgi ar attiecīgajām Eiropas pusgada 
kontekstā konkrētām valstīm 
konstatētajām problēmām un prioritātēm, 
kas šajos plānos ir noteiktas par prioritāti, 
jo īpaši ar tām, kas izriet no zaļās un 
digitālās pārkārtošanās, kā arī no 
pārkārtošanās uz noturīgu aprūpes 
ekonomiku. Atveseļošanas un noturības 
plāni ir arī saderīgi ar informāciju, ko 
dalībvalstis iekļāvušas Eiropas pusgada 
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klimata plānos un to atjauninājumos 
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/199921, 
teritoriālajos taisnīgas pārkārtošanās 
plānos, ko paredz Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds22, un partnerību nolīgumos un 
darbības programmās, ko paredz 
Savienības fondi.

kontekstā sagatavotajās valsts reformu 
programmās, nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos un citos vides mērķos, to 
atjauninājumos saskaņā ar Regulu (ES) 
2018/199921, teritoriālajos taisnīgas 
pārkārtošanās plānos, ko paredz Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds22, un partnerību 
nolīgumos un darbības programmās, ko 
paredz Savienības fondi. Atveseļošanas un 
noturības plāni ir saderīgi arī ar valstu 
dzimumu līdztiesības stratēģijām.

__________________ __________________
21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 
11. decembris) par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā 
pārvaldību.

22 […] 22 […]

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts izaugsmes 
potenciālu, darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstina 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci;

(b) skaidrojums par to, kā plāns 
stiprina attiecīgās dalībvalsts dzimumu 
ziņā līdztiesīgu izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstina krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmē 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, konverģenci un dzimumu 
līdztiesību;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs zaļo un digitālo 

(c) skaidrojums par to, kā plāna 
pasākumi sekmēs taisnīgu zaļo un digitālo 
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pārkārtošanos un palīdzēs risināt no tām 
izrietošās problēmas;

pārkārtošanos un pārkārtošanos uz 
noturīgu aprūpes ekonomiku un palīdzēs 
risināt no tām izrietošās problēmas;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) valsts dzimumu līdztiesības plāns 
ekonomikas atveseļošanai saskaņā ar 
mērķiem, kas izklāstīti dzimumu 
līdztiesības stratēģijā, lai efektīvi novērstu 
krīzes negatīvo ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību, jo īpaši nodrošinot darbvietu 
radīšanu sievietēm, samazinot dzimumu 
darba samaksas atšķirības un nodrošinot 
kredītu pieejamību uzņēmējām sievietēm 
uzņēmējām, tostarp pasākumus, lai 
novērstu un apkarotu ar dzimumu saistītu 
vardarbību, vardarbību ģimenē un 
seksuālu uzmākšanos; valsts dzimumu 
līdztiesības plānu izstrādā un īsteno 
sadarbībā ar attiecīgajām valsts dzimumu 
līdztiesības struktūrām un apspriežoties ar 
sieviešu tiesību organizācijām un 
ekspertiem, kas budžeta plānošanā ņem 
vērā dzimumu līdztiesības principu; 

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) skaidrojums par to, kā plānā 
iekļautie pasākumi sekmēs dzimumu 
līdztiesības veicināšanu un dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanu, kā arī 
dzimumu diskriminācijas izskaušanu vai 
kā tas pievērsīsies ar dzimumu 
diskrimināciju saistīto problēmu 
risināšanai;
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Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) dzimumu ietekmējuma 
novērtējums, ko ņems vērā plānā 
iekļautajos pasākumos;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Novērtējot atveseļošanas un 
noturības plānu un nosakot attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmo summu, Komisija 
ņem vērā analītisko informāciju par 
attiecīgo dalībvalsti, kas pieejama Eiropas 
pusgada kontekstā, attiecīgās dalībvalsts 
iesniegto pamatojumu un elementus, kas 
minēti 15. panta 3. punktā, un visu pārējo 
relevanto informāciju, jo īpaši to, kas 
atrodama attiecīgās dalībvalsts valsts 
reformu programmā un nacionālajā 
enerģētikas un klimata plānā, kā arī — ja 
tas ir relevanti — informāciju par tehnisko 
atbalstu, kas saņemts ar tehniskā atbalsta 
instrumenta starpniecību.

2. Novērtējot atveseļošanas un 
noturības plānu un nosakot attiecīgajai 
dalībvalstij iedalāmo summu, Komisija 
ņem vērā analītisko informāciju par 
attiecīgo dalībvalsti, kas pieejama Eiropas 
pusgada kontekstā, attiecīgās dalībvalsts 
iesniegto pamatojumu un elementus, kas 
minēti 15. panta 3. punktā, un visu pārējo 
relevanto informāciju, jo īpaši to, kas 
atrodama attiecīgās dalībvalsts valsts 
reformu programmā un nacionālajā 
enerģētikas un klimata plānā, kā arī — ja 
tas ir relevanti — informāciju par tehnisko 
atbalstu, kas saņemts ar tehniskā atbalsta 
instrumenta starpniecību. Komisija 
pieprasa arī plāna ietekmes uz dzimumu 
līdztiesību novērtējumu, ko veic neatkarīgi 
eksperti, vai arī pati veic šādu 
novērtējumu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskanīgumu un to, kā tas sekmē zaļo un 

Komisija novērtē atveseļošanas un 
noturības plāna nozīmīgumu un 
saskanīgumu un to, kā tas sekmē zaļo un 
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digitālo pārkārtošanos, un šajā nolūkā ņem 
vērā šādus kritērijus:

digitālo pārkārtošanos, pārkārtošanos uz 
noturīgu aprūpes ekonomiku un dzimumu 
līdztiesības veicināšanu, un šajā nolūkā 
ņem vērā šādus kritērijus:

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un pārkārtošanos uz 
noturīgu aprūpes ekonomiku vai kas 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) vai atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautais dzimumu līdztiesības 
plāns efektīvi risina krīzes laikā radušos 
dzimumu līdztiesības jautājumus, 
nodrošina dzimumu līdztiesību, jo īpaši 
nodarbinātības jomā, vienādu samaksu 
un finansējuma pieejamību, sekmē 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu 
un izskauž dzimumu diskrimināciju, kā 
arī vai tas ietver pasākumus ar dzimumu 
saistītas vardarbības, vardarbības ģimenē 
un seksuālas uzmākšanās novēršanai un 
apkarošanai;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

(d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, dzimumu 
ziņā līdztiesīgu darbvietu radīšanu un 
ekonomisko un sociālo noturību, mazināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un uzlabot dzimumu līdztiesību;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Snieguma ziņošanas sistēma 
nodrošina, ka darbību īstenošanas un 
rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 
savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. 
Šim nolūkam Savienības līdzekļu 
saņēmējiem uzliek samērīgas ziņošanas 
prasības.

2. Snieguma ziņošanas sistēma 
nodrošina, ka darbību īstenošanas un 
rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati ir 
salīdzināmi, dalīti pa dzimumiem un tiek 
savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. 
Šim nolūkam Savienības līdzekļu 
saņēmējiem uzliek samērīgas ziņošanas 
prasības.

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada ziņojumā iekļauj informāciju 
par progresu, kas panākts, dalībvalstīm 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus 
saskaņā ar Mehānismu.

2. Gada ziņojumā iekļauj informāciju 
par progresu, kas panākts, dalībvalstīm 
īstenojot atveseļošanas un noturības plānus 
saskaņā ar Mehānismu, un informāciju 
par to ietekmi uz dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Četrus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai neatkarīgu izvērtējuma 
ziņojumu par tās īstenošanu, bet ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc 2027. gada beigām — 
neatkarīgu ex post izvērtējuma ziņojumu.

1. Četrus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai neatkarīgu izvērtējuma 
ziņojumu par tās īstenošanu, bet ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc 2027. gada beigām — 
neatkarīgu ex post izvērtējuma ziņojumu, 
kurā ņemts vērā dzimumu līdztiesības 
aspekts.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izvērtējuma ziņojumā jo īpaši 
novērtē, kādā mērā ir sasniegti mērķi, cik 
efektīvi ir izmantoti resursi un kāda ir 
Eiropas pievienotā vērtība. Tajā arī izskata 
jautājumu par to, vai visi mērķi un darbības 
joprojām ir relevanti.

2. Izvērtējuma ziņojumā jo īpaši 
novērtē, kādā mērā ir sasniegti mērķi, cik 
efektīvi ir izmantoti resursi, kāda ir Eiropas 
pievienotā vērtība un dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanas ietekme. Tajā arī 
izskata jautājumu par to, vai visi mērķi un 
darbības joprojām ir relevanti.

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj vispārēju ar šo regulu izveidoto 
instrumentu novērtējumu un informāciju 
par tās ilgtermiņa ietekmi.

4. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj vispārēju ar šo regulu izveidoto 
instrumentu novērtējumu un informāciju 
par tās ilgtermiņa ietekmi, tostarp arī uz 
dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu 
novērtē atveseļošanas un noturības plānu 
nozīmīgumu un saskanību un to, kā tie 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos, un 
šajā nolūkā tā ņem vērā šādus kritērijus:

Komisija saskaņā ar 16. panta 3. punktu 
novērtē atveseļošanas un noturības plānu 
nozīmīgumu un saskanību un to, kā tie 
sekmē zaļo, aprūpes un digitālo 
pārkārtošanos un dzimumu līdztiesības 
veicināšanu, un šajā nolūkā tā ņem vērā 
šādus kritērijus:

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

(b) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo, aprūpes un digitālo 
pārkārtošanos un palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas;

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) vai plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi veicina dzimumu līdztiesību un 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas 
principu un dzimumu diskriminācijas 
izskaušanu vai no tās izrietošo problēmu 
risināšanu, jo īpaši pasākumi, ar kuriem 
risina jautājumu par vīriešu un sieviešu 
darba samaksas atšķirībām, adekvātu 
atvaļinājumu ģimenes apstākļu dēļ un 
elastīgu darba režīmu, nodrošina piekļuvi 
bērnu aprūpei un ilgtermiņa aprūpei, kā 
arī tās pieejamību cenas ziņā un palīdz 
palielināt sieviešu līdzdalību darba tirgū, 
tostarp nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un 
profesionālo izaugsmi;
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Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) vai atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautais dzimumu līdztiesības 
plāns atbilst dzimumu līdztiesības 
stratēģijā noteiktajiem mērķiem un 
efektīvi risina krīzes ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību, jo īpaši nodarbinātības un 
finansējuma pieejamības jomā, kā arī vai 
tas ietver pasākumus ar dzimumu saistītas 
vardarbības un novēršanai un seksuālās 
uzmākšanās apkarošanai;

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

(d) vai ir gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu, dzimumu līdztiesību un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas.

2.2. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē zaļo, aprūpes un digitālo 
pārkārtošanos vai palīdz risināt no tām 
izrietošās problēmas.
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Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. punkts – 1. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai
ir gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs transformāciju 
uz aprūpes ekonomiku;

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2. punkts – 1. apakšpunkts – 3. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās un/vai 
digitālās pārkārtošanās;

— gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no zaļās, aprūpes 
un/vai digitālās pārkārtošanās;

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2a Plānā ir iekļauti pasākumi, kas 
efektīvi sekmē dzimumu līdztiesības 
veicināšanu un dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu, kā arī dzimumu 
diskriminācijas izskaušanu vai pievēršas 
ar to saistīto problēmu risināšanai.
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Piemērošanas joma
- gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski sekmēs dzimumu 
līdztiesību un dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu; vai - gaidāms, ka 
paredzēto pasākumu īstenošana būtiski 
sekmēs dzimumu diskriminācijas 
izskaušanu;
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vai
- gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošana būtiski palīdzēs risināt 
problēmas, kas izriet no dzimumu 
nelīdztiesības un/vai diskriminācijas
un
- gaidāms, ka paredzēto pasākumu 
īstenošanai būs ilgstoša ietekme.
Reitings
A – lielā mērā
B – mēreni
C – nelielā mērā

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3a Atveseļošanas un noturības plānā 
iekļautais dzimumu līdztiesības plāns 
efektīvi risina krīzes ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību, jo īpaši nodarbinātības, 
vienāda atalgojuma un finansējuma 
pieejamības jomā, un tas ietver 
pasākumus ar dzimumu saistītas 
vardarbības un seksuālās uzmākšanās 
novēršanai un apkarošanai;
Lai novērtētu atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Piemērošanas joma
- ir gaidāms, ka tāda dzimumu līdztiesības 
plāna īstenošana, kas izstrādāts, 
apspriežoties ar sieviešu pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, un kas 
iekļauts atveseļošanas un noturības plānā, 
būtiski palīdzēs novērst krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību
un
- gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautā dzimumu līdztiesības plāna 
īstenošana ievērojami veicinās darbvietu 
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radīšanu sievietēm,
un
- gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautā dzimumu līdztiesības plāna 
īstenošana mazinās vīriešu un sieviešu 
darba samaksas atšķirības,
un
- gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautā dzimumu līdztiesības plāna 
īstenošana būtiski atvieglos kredītu 
pieejamību sievietēm uzņēmējām,
un
- gaidāms, ka atveseļošanas un noturības 
plānā iekļautā dzimumu līdztiesības plāna 
īstenošana būtiski palīdzēs novērst un 
apkarot ar dzimumu saistītu vardarbību 
un seksuālu uzmākšanos.
Reitings
A – Atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz efektīvi novērst krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību.
B – Atveseļošanas un noturības plāns 
palīdz daļēji novērst krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību.
C – Atveseļošanas un noturības plāns 
nepalīdz novērst krīzes ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu un ekonomisko un sociālo 
noturību, mīkstināt krīzes sociālo un 
ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju.

2.4. Gaidāms, ka atveseļošanas un 
noturības plāns efektīvi palīdzēs stiprināt 
dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu 
radīšanu, dzimumu līdztiesību un 
ekonomisko un sociālo noturību, mīkstināt 
krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi un 
sekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju.
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Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – 3. daļa – 2.4. punkts - 1. apakšpunkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
izaugsmes potenciālu, stimulēt darbvietu 
radīšanu un mazināt krīzes negatīvo 
iedarbību, tai pašā laikā nepieļaujot šo 
pasākumu negatīvo ietekmi uz klimatu un 
vidi;

— Atveseļošanas un noturības plānā ir 
iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
dalībvalstu ekonomikas nepilnības un 
palielināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
izaugsmes potenciālu, stimulēt darbvietu 
radīšanu un mazināt krīzes negatīvo 
iedarbību, tai pašā laikā veicinot dzimumu 
līdztiesību un zaļo pārkārtošanos;


