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ĪSS PAMATOJUMS

30 gadus pēc tam, kad Viduseiropa un Austrumeiropa sāka visdziļāko pāreju no komunisma un 
centralizētas plānveida ekonomikas uz demokrātiju un brīvo tirgu, Eiropas Savienība sāk tikpat 
apjomīgu un vērienīgu 30 gadu pāreju, lai kļūtu par pirmo klimatneitrālo ekonomiku pasaulē. 
Tāpat kā pārveide pēc 1989. gada arī Eiropas zaļais kurss (EZK) ir ievads sistēmiskam 
pārkārtošanās procesam, kas ne tikai mainīs veidu, kā mēs ražojam, patērējam un dzīvojam, bet 
arī pārveidos pašu Eiropu un iedvesmos citus. 

Mūsu sarežģītā pieredze, kas gūta pārveides gaitā pēc 1989. gada, liecina, ka pārkārtošanās uz 
tīru enerģiju būs sekmīga un neatgriezeniska tikai tad, ja netiks atstāts novārtā neviens: neviens 
iedzīvotājs, neviens reģions, neviena dalībvalsts. Runa ir par Eiropas solidaritāti un par to, lai 
neatkarīgi no politiskajiem vai ekonomiskajiem cikliem sasniegtu mūsu mērķus vairāku 
desmitu gadu laikā un nodrošinātu ilgtspējīgu labklājību visiem Eiropas iedzīvotājiem. Tas ir 
galīgais Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) uzdevums. 

Mēs dodamies šajā pārveides ceļā vienoti, lai sasniegtu kopīgu mērķi, taču mūsu sākuma 
pozīcijas ir atšķirīgas. Tas nozīmē, ka problēmas, ar kurām saskaramies, ES reģionos un 
dalībvalstīs atšķiras gan darbības jomu, gan mēroga ziņā. TPF ir jābūt mūsu galvenajam 
līdzeklim, ar ko nodrošināt, ka šīs atšķirības pakāpeniski un vienlaikus efektīvi tiek novērstas, 
ļaujot gūt panākumus ES kopumā un sniedzot visiem Eiropas iedzīvotājiem pienācīgu labumu 
no šīs pārkārtošanās.

Atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka Eiropas zaļā kursa pamatā ir enerģētikas pārkārtošana, 
un lielākās problēmas sagaida reģionus, kuros ir augsts cietā fosilā kurināmā ieguves līmenis. 
Tieši šajos reģionos ir vislielākā tiešo darbvietu zuduma risks un ogļraktuvju slēgšana apdraud 
visu piegādes ķēdi; būs īpaši grūti ieguldīt jaunās, tīrās rūpniecības nozarēs reģionos, kas bieži 
vien tiek subsidēti; tieši šajos reģionos īpaši plaukst smaga darba tradīcija, kas būtu jānovērtē 
un jāatbalsta. Ja šo reģionu iedzīvotāji, jo īpaši jaunieši, paliks bez palīdzības, viņi ne tikai 
zaudēs pārliecības sajūtu, bet arī ticību Eiropas Savienībai kā kopienai, kas viņiem var piedāvāt 
stabilu nākotni.

TPF nerodas tukšā vietā. ITRE komiteja ir palīdzējusi izstrādāt satvaru TPF izveidei. 2017. 
gadā kopā ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieku enerģētikas savienības jautājumos un klimata 
politikas un enerģētikas komisāru mēs izveidojām ES Ogļu ieguves reģionu pārkārtošanās 
platformu, lai atbalstītu enerģētikas pārkārtošanu un mazinātu tās sociālo ietekmi, un 
finansējums tiks nodrošināts no ITRE atbalstītajiem izmēģinājuma projektu priekšlikumiem, 
kuri ilgs līdz 2021. gadam. Šī platforma nodrošināja neatmaksājamu tehnisko atbalstu vietējām 
pašvaldībām šajos reģionos. Turpinājumā pēc ITRE komitejas priekšsēdētāja iniciatīvas 
komiteja atbalstīja priekšlikumu nākamās DFS ietvaros izveidot īpašu fondu pārkārtošanās 
periodā esošiem ogļu ieguves reģioniem. 

Šie centieni ir ļāvuši izveidot TPF. Tagad, kad ES ievieš visus galvenos elementus, kam būtu 
jāļauj sasniegt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, TPF ir vēl jo svarīgāks un nepieciešamāks. 
Tas faktiski ir kļuvis par neaizstājamu elementu, lai EZK būtu veiksmīgs. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka:

1) lai ES panāktu klimatneitralitāti, būs vajadzīgas nepieredzēti lielas investīcijas. Tās būs 
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sistemātiski jāpapildina ar atbilstošiem pasākumiem, lai garantētu, ka tiek saglabāta 
ekonomiskā efektivitāte, kā arī energoapgādes drošība un pieejamība cenas ziņā, vienlaikus 
nodrošinot, ka šī pārkārtošanās ir taisnīga un sociāli pieņemama. Šie divi elementi—
investīcijas un solidaritātes pasākumi—ir būtiski, lai ES varētu pārkārtoties uz 
klimatneitralitāti un vienlaikus tiktu uzlabota mūsu sabiedrības globālā konkurētspēja, 
vadošā loma rūpniecībā, izaugsme un labklājība;

2) TPF ir šādas pārkārtošanās stūrakmens. Ņemot vērā šīs pārkārtošanās mērogu, TPF 
resursiem ir jābūt samērīgiem ar tā darbības jomu. Šajā nolūkā tā budžets ir ievērojami 
jāpalielina un tam jābalstās uz jauniem resursiem, kas papildinātu, nevis aizstātu ES 
kohēzijas vai nozaru politikas virzienus, instrumentus un līdzekļus. Turklāt tas ir jāsaglabā 
kā atsevišķa budžeta pozīcija nākamajās DFS vismaz līdz 2050. gadam;

3) ņemot vērā TPF izvirzīto mērķi, 80 % no tā budžeta būtu jāpiešķir ogļu ieguves reģioniem, 
jo tie saskaras ar vislielākajām sistēmiskajām problēmām, ko rada pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti;

4) ļoti svarīga ir cieša un tieša sadarbība ar reģionālajām un vietējām iestādēm, kas var 
vislabāk palīdzēt koncentrēt atbalstu tur, kur tas būs visefektīvākais mērķa reģionos. Tā kā 
TPF mērķis ir reģioni, kas saskaras ar visdziļākajām problēmām pārkārtošanās dēļ, un tā kā 
arī ir sagaidāms ievērojams pašpārvaldes ieņēmumu samazinājums, būtu jāspēj atlīdzināt 
līdz pat 75 % no atbalsttiesīgo projektu attiecīgajām izmaksām;

5) kas uz attiecas uz TPF atbalstītajām jomām, atbalsttiesīgo darbību sarakstam ir labāk 
jāatspoguļo vajadzība pēc:

• kādreizējo ieguves vietu un spēkstaciju teritoriju revitalizācijas;

• gaisa piesārņojuma un enerģētiskās nabadzības apkarošanas un ātras emisiju 
samazināšanas, atsakoties no ogļu ieguves un izmantošanas, un tajā liela nozīme būs 
investīcijām dabasgāzē un centralizētajā siltumapgādē;

• investīcijām atjaunojamos energoresursos;

• produktīvām investīcijām uzņēmumos, tostarp reģionālos un vietējos publiskos 
uzņēmumos, MVU un jaunuzņēmumos;

• ieguldījumiem tīrā urbānajā mobilitātē un alternatīvās degvielās;

• ieguldījumiem senioru ekonomikā un sociālajā inovācijā.
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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1) Tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē Savienības kohēzijas politiku 
2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo 
daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt 
Savienības saistības īstenot Parīzes 
nolīgumu, jo īpaši mērķi ierobežot 
globālās temperatūras kāpumu līdz 1,5 °C 
salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni, un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, koncentrējot Savienības 
finansējumu uz vidi saudzējošiem 
mērķiem. Ar šo regulu īsteno vienu no 
prioritātēm, kas noteiktas paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais 
kurss”)11, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas 
Eiropas investīciju plāna12, kas nodrošina 
īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismu kohēzijas 
politikas kontekstā, lai risinātu enerģētikas 
pārkārtošanas ekonomiskos un sociālos 
uzdevumus, kas saistīti ar pāreju uz 
klimatneitrālu un aprites ekonomiku, kurā 
atlikušās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kompensētas ar līdzvērtīgu absorbciju.

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

Grozījums Nr. 2
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Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2) Pāreja uz konkurētspējīgu un 
noturīgu 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. 2020. gada janvārī Eiropas 
Parlaments aicināja steidzami rīkoties, lai 
risinātu klimata pārmaiņas un vides 
problēmas un atbalstīja apņemšanos 
pārveidot Savienību par veselīgāku, 
ilgtspējīgu, godīgu, taisnīgu un pārticīgu 
sabiedrību ar siltumnīcefekta gāzu neto 
nulles emisijām. 2020. gada 17. aprīlī tas 
papildus uzsvēra, ka klimatneitralitātes 
mērķim būtu jāveido daļa no Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanas 
politikas un ka Eiropas ekonomikas 
atveseļošanai un rekonstrukcijai būtu 
jābalstās uz zaļā kursa stratēģiju. Tam 
būs vajadzīgi nozīmīgi ieguldījumi, un 
tādēļ būs nepieciešami arī ievērojami 
papildu piešķīrumi no Savienības budžeta. 
Lai gan cīņa pret klimata pārmaiņām, vides 
degradāciju un enerģētisko nabadzību 
ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā 
termiņā un ilgtermiņā 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 enerģētikas 
pārkārtošana ir saistīta ar plašāku sociālo 
un ekonomisko ietekmi uz tiem reģioniem, 
kuri lielā mērā ir atkarīgi no cietā 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 
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starp reģioniem, kas kaitē sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem. Šādai nelīdzsvarotībai būtu 
jāatspoguļojas fonda resursu taisnīgā 
sadalē tām dalībvalstīm un reģioniem, 
kurus visvairāk skar pārkārtošanās un 
kuriem ir vajadzīgs pienācīgs finansiālais 
atbalsts, lai nodrošinātu patiesi taisnīgu 
pārkārtošanos, tādējādi izvairoties no 
negatīvas sociālekonomiskas ietekmes uz 
cilvēkiem, nozarēm un darba ņēmējiem. 
Piešķirot fonda līdzekļus, būtu jāņem vērā 
tās teritorijas, kuras jau ir veikušas 
pārkārtošanas pasākumus, bet kuras 
joprojām saskaras ar būtiskām 
problēmām.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3) Lai pārkārtošanās būtu sekmīga, tai 
jābūt taisnīgai, iekļaujošai, sociāli 
atbildīgai, kā arī pieņemamai visiem, lai 
novērstu visnelabvēlīgāk skarto kopienu 
sociālo pretestību klimata politikai. Tāpēc 
gan Savienībai, gan dalībvalstīm jau no 
paša sākuma ir jāņem vērā tās ekonomiskā 
un sociālā ietekme un jāizmanto visi 
iespējamie instrumenti, lai mazinātu 
nelabvēlīgās sekas, tostarp veidojot 
adekvātus nosacījumus nolūkā  izskaust 
enerģētisko nabadzību. Šī pārkārtošanās 
prasīs ievērojamus finanšu resursus, un 
tādēļ Savienības budžetam ir liela nozīme, 
lai nodrošinātu, ka neviens netiek atstāts 
novārtā.

Grozījums Nr. 4

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

3a) Lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa 
mērķi līdz 2050. gadam panākt, ka 
Eiropas Savienība kļūst par pirmo 
klimatneitrālo kontinentu, ir būtiski 
jāpārveido mūsu enerģētikas sistēma. 
Enerģētikas savienība ir galvenais 
politikas instruments, lai īstenotu šo 
pārkārtošanu, kuras mērķis ir nodrošināt 
drošu, ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un 
cenu ziņā pieejamu enerģiju visiem ES 
patērētājiem, mājsaimniecībām un 
uzņēmumiem. Lai sasniegtu šo mērķi, būs 
nepieciešama fundamentāla Savienības 
enerģētikas sistēmas pārveide un centieni 
nevienu neatstāt novārtā šajā 
pārkārtošanās procesā. Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma trīs pīlāros 
būtu jāpievēršas piecām enerģētikas 
savienības stratēģijas dimensijām: 
“energoapgādes drošība, solidaritāte un 
uzticēšanās”, kuru mērķis ir dažādot 
Eiropas enerģijas avotus un labāk un 
efektīvāk izmantot Savienībā saražoto 
enerģiju; “pilnībā integrēts iekšējais 
enerģijas tirgus”, lai veicinātu 
starpsavienojumus, kas ļauj brīvi plūst 
enerģijai visā Savienībā, nodrošinot 
enerģijas piegādātājiem brīvu konkurenci 
un vislabākās enerģijas cenas; 
“energoefektivitāte pirmajā vietā”, jo, 
patērējot mazāk enerģijas, samazinās 
piesārņojums un tiek saglabāti vietējie 
enerģijas avoti, tādējādi samazinot 
Savienības vajadzību pēc enerģijas 
importa; ceturtā dimensijai – 
“ekonomikas dekarbonizācija” – veicina 
privātus ieguldījumus jaunā 
infrastruktūrā un tehnoloģijās; un 
“pētniecība, inovācija un konkurētspēja”, 
kuras mērķis ir atbalstīt atklājumus 
mazoglekļa tehnoloģijās, koordinējot 
pētniecību un palīdzot finansēt projektus 
partnerībā ar privāto sektoru.

Grozījums Nr. 5
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Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā 
un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, 
Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu 
jāpalīdz veikt un pielāgot enerģētikas 
pārkārtošanu un būtu jāpielāgo 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 līdz 
2050. gadam, reģionālā līmenī apvienojot 
Savienības budžeta izdevumus klimata, 
ekonomikas un sociālajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 6

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 un kura ir saistīta ar Eiropas 
Savienības politiku. TPF mērķis ir 
nodrošināt Eiropas solidaritāti, atbalstot 
darbības, lai panāktu taisnīgu, efektīvu un 
lietderīgu enerģētikas pārkārtošanu uz 
klimatneitrālu Savienības ekonomiku un 
mazinātu šīs pārkārtošanas negatīvo 
ietekmi, atbalstot vissmagāk skartās 
teritorijas, pašvaldības un attiecīgi skartos 
darba ņēmējus, vienlaikus uzlabojot 
Savienības globālo konkurētspēju un 
vadošo lomu rūpniecībā, kā arī izaugsmi 
un labklājību. Saskaņā ar TPF konkrēto 
mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu 
tieši jāveicina taisnīgu enerģētikas 
pārkārtošanu un pārkārtošanās ietekmes 
mazināšanu, finansējot ieguldījumus cenu 
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ziņā pieņemamā tīrā enerģijā un sociāli 
ilgtspējīgās darbībās, kas var nodrošināt 
vietējās ekonomikas diversifikāciju un 
modernizāciju un mazināt negatīvo ietekmi 
uz nodarbinātību, sekmējot jaunas 
nodarbinātības iespējas šādās teritorijās. 
Tas atspoguļots TPF konkrētajā mērķī, kas 
ir noteikts tajā pašā līmenī un norādīts kopā 
ar politikas mērķiem Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [4.] pantā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir īstenot 
tiesību aktu kopumu “Tīru enerģiju 
ikvienam Eiropā”, kam ir būtiska nozīme, 
lai  Eiropas Savienība pārkārtotos uz 
klimatneitrālu ekonomiku un pabeigtu 
Enerģētikas savienības izveidi, JTF 
vajadzētu būt nozīmīgai lomai bijušo 
raktuvju pārveidošanā par atjaunojamās 
enerģijas ražotnēm. Tas var samazināt 
dezekspluatācijas izmaksas, veicināt 
enerģētisko drošību un sniegt ekonomisku 
vērtību un darbvietas kopienām pēc 
raktuvju slēgšanas. Šādu projektu izstrādi 
veicina infrastruktūra un ekstensīva 
zemes pieejamība. Risinājumi ir jāizskata 
katrā gadījumā atsevišķi, lai nodrošinātu 
piemērotību vietējiem apstākļiem. Cieša 
sadarbība starp uzņēmumiem, 
regulatoriem, ieguldītājiem, zemes 
izmantošanas plānotājiem un vietējām 
pašvaldībām ir būtiska, lai noteiktu 
visilgtspējīgākos izmantošanas veidus un 
maksimāli palielinātu sociālo un 
ekonomisko attīstību. TPF nedrīkst 
padziļināt ne pašreizējo nevienlīdzību 
starp dalībvalstīm, nedz arī vājināt vienoto 
tirgu.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu neļaut temperatūrai celties 
vairāk par 1,5 °C virs pirmsrūpniecības 
laikmeta temperatūras, kā arī par 
saistībām attiecībā uz Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vērienīgākiem Savienības 
mērķiem, kā ierosināts Eiropas zaļajā 
kursā, TPF būtu jāsniedz būtisks 
ieguldījums vispārējos klimata pasākumos 
un jānodrošina, ka “nevienu neatstāj 
novārtā”, it īpaši veicinot enerģētikas 
pārkārtošanu negatīvi visvairāk 
ietekmētajos reģionos. Resursi no TPF 
pašu finansējuma ir papildu līdzekļi, kas 
papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot 
ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 25 
% apmērā no Savienības budžeta 
izdevumiem. Šo mērķi sasniegt pilnībā 
būtu jāpalīdz ar līdzekļiem, kas brīvprātīgi 
pārvietoti no ERAF un ESF+.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) TPF resursiem vajadzētu būt 
nozīmīgiem un saskanīgiem ar tā 
vērienīgo mērķi. TPF resursu izveidei 
nekādā gadījumā nebūtu jāsamazina vai 
jāpārvieto resursi, kas piešķirti to fondu 
budžetiem, uz kuriem attiecas 
Regula (ES) .../... [jaunā KNR], vai 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) līdzekļi. Dalībvalstīm 
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vajadzētu būt iespējai pieņemt lēmumu 
papildināt savu JTF piešķīrumu ar 
līdzekļiem, kas pārvietoti no ERAF un 
ESF+ saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] 21.a pantu.

Grozījums Nr. 10

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 prasa ievērojamus 
ieguldījumus un ir gan izaicinājums, gan 
iespēja visām dalībvalstīm. Tas būs īpaši 
grūti izdarāms dalībvalstīs, kuras lielā mērā 
paļaujas vai vēl nesen ir paļāvusies uz 
cieto 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 finanšu 
līdzekļiem būtu jāaptver dalībvalstu 
sākumpunkts enerģētikas pārkārtošanas 
procesā un jāatspoguļo dalībvalstu spēja 
finansēt vajadzīgās investīcijas skartajos 
reģionos, lai spētu pārkārtoties uz ES 
klimatneitralitāti līdz 2050. gadam.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8 a) Pārkārtošanās uz klimatneitralitāti 
ietver arī jaunas ekonomiskas iespējas. Jo 
īpaši bijušo raktuvju pārveidošana par 
atjaunojamās enerģijas ražotnēm un 
atjaunojamās enerģijas infrastruktūras 
izbūve šādās vietās vai kaimiņos esošās 
teritorijās var radīt zaļās darbvietās 
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vietējās pašvaldībās pēc ieguves nozares 
slēgšanas. Pāreja no reģionālās 
ekonomikas un enerģētikas sistēmām, 
kuru pamatā ir ogļu ieguve, uz 
atjaunojamo enerģiju var dot iespēju 
vietējām pašvaldībām kļūt par enerģētikas 
pārkārtošanas aktīvām dalībniecēm un 
noteicējām un pāriet no vienas nozares 
modeļa uz daudznozaru modeli. Ogļu 
ieguves reģionu pārveidi par 
atjaunojamās enerģijas centriem sekmē 
infrastruktūra un plaša zemes pieejamība, 
kā arī apmācīts personāls. Turklāt šāda 
pārveide var veicināt enerģētisko drošību 
un noturību, pamatojoties uz 
decentralizētas energosistēmas modeli.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9 a) Saskaņā ar Regulu [Eiropas 
Atveseļošanas instruments] un tajā 
piešķirto resursu robežās Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda satvarā būtu jāveic 
atveseļošanas un noturības veicināšanas 
pasākumi Covid-19 krīzes nepieredzēti 
smagās ietekmes novēršanai. Jebkuri 
papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu, ka tiek ievēroti [Eiropas 
Atveseļošanās instrumenta] regulā 
paredzētie termiņi.

Grozījums Nr. 13

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, 

(10) Šī regula nosaka investīciju veidus, 
kuriem izdevumus var atbalstīt ar TPF. 
Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, 



PE650.713v02-00 14/46 AD\1208450LV.docx

LV

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.

pilnībā ievērojot Savienības mērķus un 
tiesību aktus klimata un vides jomā, 
tostarp stratēģijas “Eiropa 2030” mērķus 
enerģētikas un klimata jomā attiecībā uz 
SEG emisiju samazināšanu, 
energoefektivitātes uzlabošanu un 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
patēriņu, un attiecīgā gadījumā kritērijus, 
kas ir paredzēti [Regulā par regulējuma 
izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai], lai noteiktu, vai 
saimnieciskā darbība ir vides ziņā 
ilgtspējīga. Investīciju sarakstā būtu 
jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta vietējo 
ekonomiku un ir tehnoloģiski īstenojamas 
un ilgtspējīgas ilgtermiņā, ņemot vērā 
visus zaļā kursa mērķus. Finansētajiem 
projektiem būtu jāveicina pakāpeniska 
pārkārtošanās uz inovatīvu, noturīgu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu aprites 
ekonomiku. Nozarēs ar augstu CO2 
emisiju līmeni, piemēram, enerģijas 
ražošanā, izmantojot ogles, lignītu, kūdru 
un degslānekli, vai šā cietā fosilā kurināmā 
ieguves darbībās, atbalsts būtu jāsasaista ar 
darbības pakāpenisku izbeigšanu un 
attiecīgu nodarbinātības līmeņa 
samazinājumu laika gaitā, to īstenojot 
ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem 
un saprātīgā termiņā. Lai pārveidotu 
šādas nozares, ar atbalstu būtu jāveicina 
energoefektivitāte un zemas oglekļa 
emisijas darbības, izmantojot jaunas 
tehnoloģijas, atjaunojamos 
energoresursus un investīcijas 
infrastruktūras un tehnoloģiju ieviešanā 
attiecībā uz nepiesārņojošu enerģiju par 
pieņemamu cenu, kā arī jaunus procesus 
vai produktus. Turklāt piegādes drošība ir 
jānodrošina ar tehniskiem 
jauninājumiem, tostarp ieviešot ūdeņradi, 
jo īpaši zaļo ūdeņradi, kam ir potenciāls 
kļūt par vienu no lielākajiem 21. gadsimta 
enerģijas nesējiem. Šādām darbībām būtu 
jānodrošina ievērojams aprites cikla 
emisiju samazinājums teritorijas 
energosistēmā un jāatbilst “ES 2030” 
mērķrādītājiem klimata un enerģijas jomā 
un mērķim līdz 2050. gadam sasniegt ES 
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klimatneitralitāti, vienlaikus saglabājot un 
uzlabojot kvalificētuun ilgtspējīgu 
nodarbinātību, izvairoties no vides 
degradācijas un uzlabojot tādas 
energosistēmas stabilitāti, kuras pamatā 
pirmām kārtām ir energoatdeves principa 
piemērošana un galvenokārt — 
atjaunojamie energoresursi, tostarp 
izmantojot elastīgas līdzsvarošanas 
tehnoloģijas un uzglabāšanas 
risinājumus. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš arī darbībām, kas veicina 
inovāciju un pētniecību progresīvu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā, uzlabojot 
sinerģētisko iedarbību ar programmu 
“Apvārsnis Eiropa”, kā arī digitalizācijas, 
savienojamības un viedās mobilitātes 
jomā, ar nosacījumu, ka šādi pasākumi 
palīdz mazināt negatīvās sekas, ko rada 
pārkārtošanās uz klimatneitrālu un aprites 
ekonomiku, un šādu ekonomiku veicina.

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

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

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Lai aizsargātu klimatiskās 
pārkārtošanās ziņā visneaizsargātākos 
iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto 
darba ņēmēju un darba meklētāju prasmju 
pilnveide un pārkvalificēšana nolūkā 
palīdzēt viņiem, sniedzot tiem 
nepieciešamās kvalifikācijas, pielāgoties 
jaunām nodarbinātības iespējām, kā arī 



PE650.713v02-00 16/46 AD\1208450LV.docx

LV

iekļaušana darba tirgū. palīdzība darba meklēšanā darba 
meklētājiem un viņu aktīva iekļaušana 
darba tirgū. Pienācīga uzmanība būtu 
jāpievērš prasmēm un kvalifikācijām, kas 
atbilst pārejai uz klimatneitralitāti. Par 
prioritāti jānosaka pārkvalifikācija, kas 
tiktu nodrošināta atbilstoši reģionālā 
darba tirgus vajadzībām, jo īpaši 
pārkvalifikācija darbavietā vai nepilna 
laika darbu kombinējot ar nepilna laika 
pārkvalifikācijas mācībām. Pāreja uz tīru 
energosistēmu, kuras pamatā ir 
atjaunojamo energoresursu izmantošana 
un energoatdeve, piedāvā ievērojamu 
darbvietu radīšanas potenciālu teritorijās, 
kas ir atkarīgas no fosilā kurināmā. 
Pasākumos, kas paredzēti darba ņēmējiem 
un darba meklētājiem, būtu pienācīgi 
jāņem vērā dzimumu aspekts.

Grozījums Nr. 15

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 

(12) Lai veicinātu enerģētikas 
pārkārtošanas skarto teritoriju ekonomikas 
diversifikāciju un modernizāciju, 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 ilgtspējīgu un 
kvalitatīvu nodarbinātību. Attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas nav MVU, ienesīgas 
investīcijas būtu jāatbalsta tad, ja tās 
veicina pārkārtošanos uz tīras enerģijas 
avotiem vai to plašāku izmantošanu, 
sekmē klimetneitralitāti vai palīdz mazināt 
pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu 
skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu 
skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa 
pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas 
rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības 
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līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina 
pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK14, un ja to rezultātā 
tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. 
Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi 
jāpamato attiecīgajā taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā. 
Ieguldījumi rūpnieciskajās iekārtās, uz 
kurām attiecas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma, nebūtu jāorientē tā, 
lai palīdzētu palielināt peļņu, kas jau 
gūta, tirgojot emisijas kvotas. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas 
politikas integritāti, atbalstam 
uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts 
LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši 
atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic 
uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir 
tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, 
kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 
107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta 
nolūkā.

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

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

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 a) Lai sasniegtu TPF mērķus, 
Komisijai būtu jāapsver izmaiņas 
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Pamatnostādnēs par valsts atbalstu vides 
aizsardzībai un enerģētikai (“EEAG 
pamatnostādnes”), kuras ir vajadzīgas, lai 
atvieglotu privātas investīcijas un sekmīgu 
TPF īstenošanu. Ir vajadzīga stingra 
valsts atbalsta sistēma, lai novērstu to, ka 
jebkāds atbalsts dekarbonizācijai rada 
nepamatotus izkropļojumus iekšējā tirgū. 
VEAP pārskatīšanai ir jābūt saistītai ar 
zaļo kursu, jo īpaši ņemot vērā jaunākās 
un jaunās regulatīvās norises, 
tehnoloģisko progresu un iespējas, kā arī 
tirgus attīstību enerģētikas nozarē. 
Plānotā VEAP pārskatīšanā būtu 
jāparedz iespēja sniegt valsts atbalstu 
strukturālām pārmaiņām, kas saistītas ar 
ogļu izmantošanas pakāpenisku 
izbeigšanu, ievērojot tos pašus 
nosacījumus, kādi ir TPF. Pārskatot 
pamatnostādnes, pienācīgi būtu jāņem 
vērā arī attiecīgo reģionu strukturālo 
pārmaiņu problēmas, lai nodrošinātu, ka 
šiem reģioniem tiek sniegtas pietiekamas 
elastīguma iespējas īstenot savus 
projektus sociāli un ekonomiski noturīgā 
veidā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 b) Atbalsts no TPF ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU, 
nebūtu jāpiešķir tikai apgabalos, kas ir 
tiesīgi saņemt valsts atbalstu saskaņā ar 
piemērojamajiem valsts atbalsta 
noteikumiem atbilstoši LESD 107. panta 
3. punkta a) un c) apakšpunktam. Gluži 
pretēji — būtu jānodrošina, ka valsts 
atbalsta noteikumi visiem reģioniem, kas 
saņem palīdzību no TPF, ļauj  agrīnā 
posmā efektīvi novērst darbvietu 
zaudējuma draudus. Tas būtu jānodrošina 
arī, attiecīgi pielāgojot Komisijas Regulu 
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(ES) Nr. 651/2014 1a.
__________________
1a 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.).

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 c) Apgabaliem, kurus visvairāk 
ietekmē pārkārtošanās uz klimatneitrālu 
ekonomiku, būtu jādod iespēja pēc 
iespējas agrāk aktīvi pievērsties ar to 
saistītajām strukturālajām pārmaiņām. 
Tas prasa tiesību aktu pielāgošanu par 
valsts atbalstu, piemēram, izstrādājot 
jaunas Eiropas Komisijas 
pamatnostādnes, pamatojoties uz LESD 
107. panta 3. punkta b) vai c) 
apakšpunktu, lai nodrošinātu, ka atbalsts 
ir pieļaujams saskaņā ar piemērojamiem 
noteikumiem neatkarīgi no atbalstāmo 
reģionu statusa.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
12.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 d) Visām investīcijām būtu jāatbilst 
principam “energoefektivitāte pirmajā 
vietā” un principam “piesārņotājs 
maksā”. Tādēļ, lai nodrošinātu, ka TPF 
neizmanto vides kaitējuma likvidēšanas 
izmaksu segšanai, kas ir uzņēmuma 
atbildība vides jomā, un lai nekropļotu 
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piesārņojuma un citas vidiskās ietekmes 
mazināšanas stimulus, atbalstu 
investīcijām, kas ir saistītas ar teritoriju 
atjaunošanu un teritoriju piesārņojuma 
likvidēšanu, ekosistēmu atjaunošanu un 
pārprofilēšanas projektiem, izmanto tikai 
tad, ja nevienu uzņēmumu nevar saukt pie 
juridiskas atbildības, lai finansētu minētās 
darbības, saskaņā ar LESD 191. pantā 
noteikto principu “piesārņotājs maksā”;

Grozījums Nr. 20

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 ar 
papildu resursiem. Dalībvalstīm vajadzētu 
būt iespējai pieņemt lēmumu papildināt 
TPF resursus ar papildu finansējumu no 
ERAF un ESF+, kuriem būtu jāpiešķir 
papildu līdzekļi šim nolūkam. 
Attiecīgajām summām, kas pārvietotas no 
ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto 
darbību veidam.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 

(14) TPF atbalstam vajadzētu būt 
atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā 
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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.

tiek efektīvi īstenots taisnīgas 
pārkārtošanās process, lai panāktu 
klimatneitrālu ekonomiku. Šajā sakarā 
dalībvalstīm ar Komisijas atbalstu 
sadarbībā ar attiecīgo vismaz NUTS 2. un 
3. līmeņa teritoriju reģionālajām un 
vietējām iestādēm, kā arī rūpniecības un 
arodbiedrību pārstāvjiem, pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju un jebkurām 
citām ieinteresētajām personām būtu 
jāsagatavo taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālie plāni, kuros sīki izklāstīts 
pārkārtošanās process saskaņā ar 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem un tostarp informāciju par tās 
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu. 
Šajā nolūkā Komisijai būtu jāizveido 
Taisnīgas pārkārtošanās platforma, kas 
balstītos uz pašreizējās ogļu ieguves 
reģionu pārkārtošanas platformas 
pieredzi un veiksmīgo darbību, lai dotu 
iespēju divpusējai un daudzpusējai 
pieredzes apmaiņai par gūto pieredzi un 
paraugpraksi visās skartajās nozarēs.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos pēc apspriešanās ar 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem būtu 
jānosaka vissmagāk skartās teritorijas, 
kurās būtu jākoncentrē TPF atbalsts, un 
jāapraksta konkrētas darbības, kas jāveic, 
lai sasniegtu Savienības enerģētikas un 
klimata mērķrādītājus līdz 2030. gadam 
un klimatneitrālu ekonomiku, jo īpaši 
attiecībā uz tādu objektu pārveidošanu vai 
slēgšanu, kuros izmanto cieto fosilo 
kurināmo, vienlaikus saglabājot esošās un 
attīstot jaunas darba iespējas, lai 
nepieļautu sociālo atstumtību skartajās 
teritorijās. Minētajām teritorijām būtu 
jābūt precīzi noteiktām un jāatbilst NUTS 
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pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, šīm darbībām atbilstot 
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).

3. līmeņa reģioniem vai jābūt to daļām. 
Plānos būtu sīki jāizklāsta minēto teritoriju 
grūtības un vajadzības, tostarp bezdarba 
līmeņi, depopulācijas tendences, agrīnas 
pārveides vai pārkārtošanās centieni, un 
jānosaka nepieciešamo darbību veidi tādā 
veidā, kas nodrošina pret klimata 
pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību 
saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī 
Savienības enerģētikas un klimata 
mērķrādītājiem līdz 2030. gadam un 
pārejai uz klimatneitralitāti, kā arī zaļā 
kursa mērķiem, ja iespējams, sinerģiski ar 
citām attiecīgām Savienības un valsts 
finansējuma shēmām un programmām, 
kā arī Savienības citām politiskajām 
prioritātēm. 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).

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Šīs regulas mērķus, proti, atbalstīt 
teritorijas, kas saskaras ar nozīmīgām 
ekonomikas, enerģētikas un sociālajām 
problēmām pārkārtošanās procesā uz 
klimatneitrālu ekonomiku, nevar 
pietiekami labi sasniegt, ja dalībvalstis 
rīkojas atsevišķi. Tam galvenie iemesli ir, 
no vienas puses, atšķirības starp dažādu 
teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk 
attīstīto teritoriju atpalicība, kā arī 
dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu 
ierobežojumi un, no otras puses, vajadzība 
pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas 
aptvertu vairākus Savienības fondus 
saskaņā ar dalīto pārvaldību. Būtu 
jānodrošina saskaņotība ar citām 
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saskaņā ar LES 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai,

politikas jomām, jo īpaši ar rūpniecības 
politiku un publiskā iepirkuma 
noteikumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, kas ļautu 
Savienības rūpniecībai, tostarp MVU, 
ražot ilgtspējīgas preces un pakalpojumus 
saskaņā ar zaļo kursu un nodrošināt 
darbvietas. Tā kā minētos mērķus var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. 
pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ar šo regulu izveido Taisnīgas 
pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu 
atbalstu teritorijām, kuras saskaras ar 
lielām sociālekonomiskām, kā arī 
enerģētikas un vides jomas grūtībām, kas 
rodas atkarībā no dalībvalstu 
specifiskuma, to enerģētikas 
pārkārtošanās procesā, lai sasniegtu 
Savienības mērķus 2030. gadam attiecībā 
uz enerģētiku un klimatu un 
klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 
2050. gadam, proti, attiecībā uz reģioniem, 
kuri savas pašreizējās vai nesenās lielās 
atkarības dēļ no cietā fosilā kurināmā, 
piemēram, akmeņoglēm, lignīta, kūdras 
un naftas slānekļa, vai ar kuriem saskaras 
siltumnīcefekta gāzu intensitāti saistītās 
strukturālās pārmaiņas.

Grozījums Nr. 25

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

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

Saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [4. 
panta 1. punkta] otro daļu TPF palīdz 
sasniegt vienoto konkrēto mērķi panākt 
solidāru un efektīvu enerģētikas 
pārkārtošanu uz klimatneitrālu 
ekonomiku, kurā ņemta vērā teritoriālo 
taisnīgas pārejas plānu izstrāde, lai 
nodrošinātu darba ņēmēju, enerģētikas 
nozares, rūpniecības, ieguldītāju un 
vietējo pašvaldību uzticamību, kā arī dotu 
reģioniem, ekonomikas dalībniekiem un 
iedzīvotājiem taisnīgas un vienlīdzīgas 
iespējas risināt ar enerģētikas 
pārkārtošanu saistītās sociālās, 
ekonomiskās, enerģētiskās drošības, 
enerģētiskās nabadzības un vides 
problēmas.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TPF atbalstītās darbības atbilst Parīzes 
nolīgumam, Savienības mērķiem 
enerģētikas un klimata jomā 2030. un 
2050. gadam un aprites ekonomikas 
principiem. Jo īpaši TPF atbalsta 
centienus pilnībā izmantot šīs pārejas 
ievērojamo darbvietu radīšanas 
potenciālu skartajos reģionos.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. TPF atbalsta mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” visās 
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dalībvalstīs. dalībvalstīs, kas ir apstiprinājušas mērķi 
Savienībā līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu ekonomiku un savu 
apņemšanos apliecina nacionālajos 
enerģētikas un klimata plānos, jo īpaši 
tādos reģionos, kuros grūtību nozīmīguma 
dēļ, pārkārtojoties enerģētikas jomā, 
visvairāk ir vajadzīgs finansiāls atbalsts. 
Saskaņā ar šīs regulas I pielikumu TPF 
resursus galvenokārt piešķir ogļu ieguves 
reģioniem, kas uzskaitīti Ogļu ieguves un 
oglekļietilpīgo reģionu platformas (Ogļu 
ieguves reģionu pārkārtošanas platforma) 
darba uzdevumu pielikumā, lai risinātu 
jautājumus, kas saistīti ar sociālo, 
ekonomikas, enerģētiskās drošības 
ietekmi un ietekmi uz vidi to enerģētikas 
pārkārtošanas procesā.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, ir vismaz 
44 073 459 000 EUR pašreizējās cenās, 
un tos nepārvieto no to fondu 
piešķīrumiem, uz kuriem attiecas Regula 
(ES) [jaunā KNR], jo īpaši no tādiem 
fondiem kā Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds 
(ESF+) vai Eiropas Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai (ELFLA). Minētās 
summas attiecīgā gadījumā var palielināt 
ar papildu resursiem, kas piešķirti 
Savienības budžetā, un ar citiem resursiem 
saskaņā ar piemērojamo pamataktu.

Grozījums Nr. 29
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai plānotu un pēc tam iekļautu vispārējā 
Savienības budžetā pirmajā daļā minēto 
summu, to indeksē ar 2 % gadā.

svītots

Grozījums Nr. 30

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+.

svītots

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. TPF atbalsta tikai tādas darbības, 
kas ir tieši saistītas ar 2. pantā noteikto TPF 
konkrēto mērķi un kas veicina saskaņā ar 
7. pantu izstrādāto taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālo plānu īstenošanu.

1. TPF atbalsta tikai tādas darbības, 
kas ir tieši saistītas ar 2. pantā noteikto TPF 
konkrēto mērķi un kas veicina saskaņā ar 
7. pantu izstrādāto ilgtspējīgas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālo plānu īstenošanu.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta tikai Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta šādas 
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šādas darbības: darbības:

Grozījums Nr. 33

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 un ilgtspējīgas 
investīcijas MVU, tostarp jaunuzņēmumos, 
kooperatīvos, pilsoņu enerģētikas 
kopienās un trešā sektora organizācijās, 
kā arī reģionālos un vietējos valsts 
uzņēmumos, kas veicina ekonomikas 
diversifikāciju un pārkārtošanu, kā arī 
sekmē jaunu kvalitatīvu darbvietu 
rašanos;

Grozījums Nr. 34

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, jo 
īpaši MVU un jaunuzņēmumu, izveidē, 
gādājot par ekonomikas dažādošanu un 
sekmējot jaunu darbvietu radīšanu un 
tostarp sniedzot attiecīgus 
uzņēmējdarbības konsultāciju 
pakalpojumus;

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) investīcijas pētniecības un 
inovācijas darbībās un progresīvu 
tehnoloģiju nodošanas veicināšanā;

c) investīcijas ilgtspējīgās pētniecības 
un inovācijas darbībās, tostarp 
enerģētiskajā pētniecībā, arī pētniecības 
centros un universitātēs, un progresīvu 
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tehnoloģiju nodošanas veicināšanā;

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) investīcijas cenu ziņā pieņemamas 
tīras enerģijas tehnoloģiju un 
infrastruktūru izstrādē, siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanā, 
energoefektivitātē un atjaunojamos 
energoresursos;

d) investīcijas tehnoloģiju, 
infrastruktūru un pakalpojumu izstrādē 
cenas ziņā pieņemamai,  drošai, 
ilgtspējīgai, elastīgai un tīrai 
energosistēmai, kā arī siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanā, 
energoefektivitātē un uzglabāšanas 
risinājumos;

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) investīcijas atjaunojamo 
energoresursu aktīvos, infrastruktūrā un 
tehnoloģijās, tostarp uzglabāšanas 
risinājumi, atbalsts pašražošanai, kā arī 
siltumapgādes un aukstumapgādes 
sistēmu izstrādei un to pārejai uz 
atjaunojamo energoresursu enerģiju;

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) ieguldījumi ēku energorenovācijā 
atbilstīgi gaidāmajai Komisijas iniciatīvai 
“Renovācijas vilnis”, tostarp šajā jomā 
strādājošo kvalifikācijas celšana un 
pārkvalificēšanās;
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Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) investīcijas pārrobežu elektrotīklu 
starpsavienojumos nolūkā panākt 15 % 
elektrotīklu starpsavienojumu 
mērķrādītāju līdz 2030. gadam;

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dd) ieguldījumi efektīvā centralizētā 
siltumapgāde, kā noteikts Direktīvas  
2012/27/ES 2. panta 41. punktā;

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

de) investīcijas tehnoloģiju un 
infrastruktūras izvēršanā izmaksu ziņā 
pieejamai, tīrai un viedai mobilitātei, 
tostarp elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
infrastruktūrai un ilgtspējīgai 
multimodālai mobilitātei pilsētās, veicinot 
ekonomikas attīstību un darbvietu 
radīšanu, sekmējot siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu transporta nozarē 
un mobilitātes risinājumu dažādošanu, 
tostarp investīcijas alternatīvās transporta 
degvielās, kas paātrina pāreju uz 
bezemisiju mobilitāti;
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Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

df) ieguldījumi enerģētiskās 
nabadzības un gaisa piesārņojuma 
apkarošanā, jo īpaši aizstājot individuālus 
apkures risinājumus, kuru pamatā ir 
ogles, kā arī uzlabojot energoefektivitāti 
visvairāk skartajos reģionos;

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā;

e) investīcijas digitalizācijā un 
digitālajā savienojamībā, tostarp 
investīcijas ļoti veiktspējīgos tīklos un 5G 
tehnoloģijā, viedās enerģijas risinājumos 
un saistītajā infrastruktūrā un 
tehnoloģijās, kā arī investīcijas, kas 
veicina pāreju uz aprites ekonomiku un 
klimatneitralitāti, tostarp digitālo 
tehnoloģiju un datu izmantošanu 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un 
pārtikas rūpniecībā;

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) investīcijas teritoriju atjaunošanā un 
teritoriju piesārņojuma likvidēšanā, 
zemes atjaunošanā un pārprofilēšanas 
projektos;

f) investīcijas kādreizējo ogļraktuvju 
un spēkstaciju, kā arī degradētu teritoriju 
un iekārtu atjaunošanā un vides 
revitalizācijā, pieejamībā un renovācijā, 
zemes atjaunošanas un pārprofilēšanas 
projektos, tostarp zaļās infrastruktūras 
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investīcijas teritorijā pēc ogļu ieguves, kā 
arī bijušo raktuvju apmežošanā;

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) investīcijas aprites ekonomikas 
veicināšanā, tostarp, izmantojot atkritumu 
rašanās novēršanu, samazināšanu, resursu 
efektīvu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu, remontu un reciklēšanu;

g) investīcijas aprites ekonomikas 
veicināšanā, tostarp, izmantojot atkritumu 
rašanās novēršanu, samazināšanu, resursu 
efektīvu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu, remontu, reciklēšanu un citus 
atgūšanas līdzekļus, tostarp enerģijas 
atgūšanu;

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) ieguldījumi senioru ekonomikā, 
sociālajā inovācijā un infrastruktūrā, kas 
vajadzīga, lai atbalstītu piekļuvi darba 
tirgum, sociālo iekļaušanu un aktīvas un 
veselīgas vecumdienas;

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) darba ņēmēju prasmju pilnveidi un 
pārkvalificēšanu;

h) darba ņēmēju, pašnodarbināto 
personu un darba meklētāju prasmju 
pilnveidi un pārkvalificēšanu, jo īpaši 
attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām, 
kas saistītas ar reģionālās attīstības 
stratēģiju īstenošanu, kā arī ar 
pārkārtošanos uz ilgtspējīgu, digitālu un 
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zaļo ekonomiku;

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) palīdzību darba meklēšanā darba 
meklētājiem;

i) palīdzību darba meklēšanā darba 
meklētājiem un atbalstu darba ņēmējiem, 
kas zaudējuši darbu pārkārtošanās dēļ;

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) darba meklētāju aktīvu iekļaušanu; j) darba meklētāju aktīvu iekļaušanu, 
īpašu uzmanību veltot sievietēm un 
neaizsargātām grupām;

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) neskarot 5. pantu, jebkādas citas 
īpašas darbības, kuras veicina TPF 
vienotā īpašā mērķa sasniegšanu, kuras 
iekļautas taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajos plānos, par kurām 
vienojusies dalībvalsts ar attiecīgo 
teritoriju attiecīgajām iestādēm un kuras 
apstiprinājusi Komisija;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – kb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

kb) TPF atbalsta tikai ienesīgas 
investīcijas uzņēmumos, kas nav MVU, 
kuras saistītas ar darbvietu, kapitāla un 
ražošanas procesu pārcelšanu no vienas 
dalībvalsts uz citu dalībvalsti;

Grozījums Nr. 52

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.

Turklāt attiecīgajās teritorijās TPF var 
atbalstīt ienesīgas investīcijas uzņēmumos, 
kas nav MVU, ar nosacījumu, ka šādas 
investīcijas ir iekļautas taisnīgas 
pārkārtošanās teritoriālajā plānā, 
pamatojoties uz 7. panta 2. punkta h) 
apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas 
investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās 
veicina pārkārtošanos  uz klimatneitrālu 
ekonomiku un ja to rezultātā nenotiek 
pārvietošana, kā prasīts 60. pantā Regulā 
Nr.  …/... [KNR] un rūpnieciskām 
darbībām, uz kurām attiecas ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma (ETS) ar 
nosacījumu, ka tie neveicina no emisiju 
kvotu tirdzniecības jau gūtās peļņas 
palielināšanu.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) grūtībās nonākušus uzņēmumus, 
kuru definīcija sniegta Komisijas Regulas 
(ES) Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā16, 
izņemot uzņēmumus, kurus ietekmē 
enerģētiskā pārkārtošanās uz 
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klimatneitralitāti;
__________________ __________________
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.).

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.).

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr.  

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 1. punkta d) apakšpunkta, 
Komisija var apstiprināt teritoriālu 
taisnīgas pārkārtošanās plānu, kas ietver 
investīcijas, kuras ir saistītas ar 
dabasgāzes ieguvi, pārstrādi, sadali, 
uzglabāšanu, pārvadi vai izmantošanu, ar 
noteikumu, ka to izmanto kā pārejas 
tehnoloģiju un šādos pienācīgi pamatotos 
apstākļos:
a) investīcijas tiek veiktas teritorijās, 
kuras saskaras ar īpaši nopietnām 
enerģētikas pārkārtošanās problēmām, jo 
tās ir ļoti atkarīgas no cietā fosilā 
kurināmā, piemēram, reģionos, kuros ir 
augsts cietā fosilā kurināmā centralizētās 
siltumapgādes sistēmu īpatsvars;
b) šīs investīcijas veicina Savienības vides 
mērķu sasniegšanu attiecībā uz klimata 
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pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos 
tām, paātrinot ogļu, lignīta, kūdras vai 
degslānekļa pilnīgu izņemšanu no aprites;
c) tie atbilst Savienības enerģētikas un 
klimata mērķiem un tiesību aktiem un 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, un tiem ir pārejas raksturs;
d) ir veikts iepriekšējs novērtējums par to, 
kā tiek izmantoti tikai atjaunojamie 
energoresursi;
e) ļoti oglekļietilpīgas un uz cieto fosilo 
kurināmo balstītas energoinfrastruktūras 
aizstāšana ievērojami samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un gaisa 
piesārņojumu un palielina 
energoefektivitāti;
f) atbalstāmie pasākumi sekmē 
enerģētiskās nabadzības samazināšanu;
g) atbalstāmie pasākumi nekavē 
atjaunojamo enerģijas avotu attīstību 
attiecīgajās teritorijās un ir saderīgi un 
sinerģijā ar atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu nākotnē.

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļauts to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam.

Komisija apstiprina programmu tikai tad, 
ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālajā plānā iekļauts to teritoriju 
noteikšana, kuras pārkārtošanās process 
skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un 
attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns atbilst attiecīgās 
dalībvalsts nacionālajam enerģētikas un 
klimata plānam. Ja Komisija izlemj 
saglabāt priekšlikumu, tā pienācīgi 
pamato savu lēmumu. 

Grozījums Nr. 57
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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. TPF prioritāte vai prioritātes ietver 
TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv 
no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un uz 
brīvprātības pamata resursus, kas 
pārvietoti saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [21.a pantu]. Kopējie ERAF un 
ESF+ resursi, ko dalībvalsts nolemj 
pārvietot uz TPF prioritāti, nepārsniedz no 
TPF saņemtā atbalsta summu trīs reizes.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalsttiesīgi projekti, ko finansē 
no TPF un kas veicina 2. pantā noteiktā 
konkrētā mērķa sasniegšanu, var saņemt 
atlīdzinājumu līdz pat 75 % apmērā no 
attiecīgajām izmaksām.

Grozījums Nr. 59

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) 

1. Dalībvalstis kopā ar visām skarto 
teritoriju (vismaz NUTS 2. un 3. līmenī) 
attiecīgajām reģionālajām un vietējām 
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 
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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.

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 
ietekmi uz ekonomiku un sociālo, vides un 
energoapgādes drošību, ko rada 
pārkārtošanās, jo īpaši attiecībā uz 
paredzamo darbvietu zudumu un 
iespējamo ietekmēto darbvietu skaitu cietā 
fosilā kurināmā ražošanas un 
izmantošanas nozarēs un to rūpniecisko 
objektu ražošanas procesu pārveidošanu, 
kuros ir visaugstākā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāte. Investīciju 
pamatnostādnes, ko Komisija noteikusi 
2020. gada ziņojumu par valstīm D 
pielikumā, neierobežo dalībvalstu iespējas 
ierosināt jomas un prioritātes TPF 
atbalsta saņemšanai. Attiecīgās iestādes 
un ieinteresētās personas minētajās 
teritorijās aktīvi iesaista visos procesa 
posmos: sagatavošanā, izraudzīšanā un 
īstenošanā. 

__________________ __________________
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.).

Grozījums Nr. 60

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 un reģionālā 
līmeņa pārkārtošanos uz ES 2030. gada 
klimata mērķu sasniegšanu un ES 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 
2050. gadam, tostarp jau veiktajām 
pārkārtošanās darbībām un turpmāko 
galveno pārkārtošanās pasākumu 
hronoloģisku pārskatu, kas atbilst 
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nacionālā enerģētikas un klimata plāna 
(NEKP) visjaunākajai redakcijai;

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojumu teritoriju noteikšanai 
par teritorijām, kuras vissmagāk skar a) 
apakšpunktā minētais pārkārtošanās 
process un kurām saskaņā ar 1. punktu 
jāsniedz TPF atbalsts;

b) pamatojumu teritoriju noteikšanai 
par visnegatīvāk ietekmētajām teritorijām, 
kurām ir vajadzīgs papildu finanšu 
atbalsts, lai īstenotu a) apakšpunktā 
minēto pārkārtošanās procesu, un kurām 
saskaņā ar 1. punktu jāsniedz TPF atbalsts;

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko 
un vidisko ietekmi, ko rada pārkārtošanās 
uz klimatneitrālu ekonomiku, nosakot 
iespējamo skarto darbvietu skaitu un 
darbvietu zudumu, attīstības vajadzības un 
mērķus, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam 
saistībā ar tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās;

c) novērtējumu par pārkārtošanās 
grūtībām, kādas ir vissmagāk skartajās 
teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko 
un vidisko ietekmi, ko rada pārkārtošanās 
uz ES līmeņa klimatneitrālu ekonomiku 
līdz 2050. gadam, nosakot iespējamo 
skarto darbvietu skaitu un darbvietu 
zudumu, likvidēto uzņēmumu skaitu, 
attīstības vajadzības un mērķus, kas 
jāsasniedz līdz 2030. gadam saistībā ar 
tādu darbību, kurās ir augsta 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, 
pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās 
teritorijās;

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot sociālo, 
ekonomisko un vidisko ietekmi, kas rodas, 
pārkārtojoties uz klimatneitrālu 
ekonomiku;

d) aprakstu par TPF atbalsta 
paredzamo devumu, risinot jautājumus 
saistībā ar ietekmi uz sabiedrību, 
ekonomiku, vides un energoapgādes 
drošību, kas rodas pārkārtošanās procesā 
uz ES klimatneitrālu ekonomiku līdz 
2050. gadam, un nepieļaujot enerģētiskās 
nabadzības padziļināšanos;

Grozījums Nr. 64

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;

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

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pārvaldības mehānismu aprakstu, 
kas aptver partnerattiecību veidošanas 
kārtību, plānotos pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumus un atbildīgās 
struktūras;

f) pārvaldības mehānismu aprakstu, 
kas aptver partnerattiecību veidošanas 
kārtību, plānotos pārraudzības un 
izvērtēšanas pasākumus un atbildīgās 
struktūras valsts un reģionālā līmenī, 
tostarp iespēju, ka veikt novērtējumu var 
nevalstiskas struktūras un iestādes;

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) aprakstu par īstenoto līdzdalības 
procesu, lai to izstrādātu;

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) aprakstu par paredzēto darbību 
veidiem un to paredzamo devumu 
pārkārtošanās ietekmes mazināšanā;

g) aprakstu par paredzēto darbību 
veidiem un hronoloģisku pārskatu un to 
paredzamo devumu pārkārtošanās uz 
klimatneitrālu ekonomiku ietekmes uz 
sabiedrību, ekonomiku, energoapgādes 
drošību un vidi mazināšanā;

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ja atbalstu sniedz ienesīgām 
investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU, 
šādu darbību un uzņēmumu izsmeļošu 
sarakstu un pamatojumu šāda atbalsta 
nepieciešamībai, izmantojot plaisas 
analīzi, kas parāda, ka, ja investīcijas 
nebūs, paredzamais darbvietu zudums 
būtu lielāks nekā paredzamo jauno 
darbvietu skaits;

h) ja atbalstu sniedz ienesīgām un 
ilgtspējīgām investīcijām uzņēmumos, kas 
nav MVU, šādu darbību un uzņēmumu 
sarakstu un pamatojumu šāda atbalsta 
nepieciešamībai;

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ja atbalstu sniedz investīcijām i) ja atbalstu sniedz investīcijām 
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nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, atbalstāmo 
darbību izsmeļošu sarakstu un 
pamatojumu, ka tās veicina pārkārtošanos 
uz klimatneitrālu ekonomiku un rada 
ievērojamu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu, kas ir ievērojami zemāks 
par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras 
noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar 
noteikumu, ka tās vajadzīgas, lai aizsargātu 
lielu skaitu darbvietu;

nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I 
pielikumā uzskaitītās darbības, atbalstāmo 
darbību sarakstu un pamatojumu, ka tās 
veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku un rada ievērojamu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu, kas ir zemāks par 
attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras noteiktas 
bezmaksas kvotu piešķiršanai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, un ar noteikumu, ka 
tās vajadzīgas, lai aizsargātu lielu skaitu 
darbvietu;

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) sinerģiju un papildināmību ar citām 
Savienības programmām un Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisma pīlāriem, lai 
risinātu apzinātās attīstības vajadzības.

j) sinerģiju un papildināmību ar citām 
attiecīgām Savienības programmām, 
fondiem un Taisnīgas pārkārtošanās 
mehānisma pīlāriem, lai risinātu apzinātās 
attīstības vajadzības.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) ja šo atbalstu sniedz rūpnieciskām 
darbībām, uz kurām jau attiecas ETS, 
aprakstu par to, ka šāds atbalsts neveicina 
no emisiju kvotu tirdzniecības jau gūtās 
peļņas palielināšanu.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] pantu 
iesaista attiecīgos partnerus.

3. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo 
plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā 
ar Regulas (ES) [jaunā KNR] [6.] pantu 
iesaista attiecīgos partnerus, kā arī 
rūpniecības, enerģētikas nozares, sociālo 
partneru, valsts un jebkurus citus 
attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvjus.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni 
atbilst Regulas (ES) [jaunā KNR] [23.] 
pantā minētajām teritoriālajām stratēģijām, 
attiecīgajām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām, nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāram.

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, 
kad iespējams, atbilst Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [23.] pantā minētajām teritoriālajām 
stratēģijām, integrētajiem nacionālajiem 
enerģētikas un klimata plāniem, ilgtermiņa 
stratēģijai 2050. gadam un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāram, kā arī pēc iespējas vairāk 
pielāgotām pārdomātas specializācijas 
stratēģijām un citām attiecīgām 
stratēģijām un programmām, tostarp 
attiecībā uz tīru gaisu, tīru tēraudu, 
enerģētisko nabadzību un enerģiju 
ražojošiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos 
plānus un lēmumus par projektu un 
darbību atlasi dara publiski pieejamus. 
Par pārkārtošanās teritoriālo plānu 
sagatavošanu un izstrādi rīko sabiedrisko 
apspriešanu.
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Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja TPF prioritāte atbalsta 4. panta 2. 
punkta h), i) vai j) apakšpunktā minētās 
darbības, datus par rādītājiem attiecībā uz 
dalībniekiem nosūta tikai tad, ja par 
attiecīgo dalībnieku ir pieejami visi dati, 
kas prasīti saskaņā ar III pielikumu.

3. Ja TPF prioritāte atbalsta 4. panta 2. 
punkta h), i) vai j) apakšpunktā minētās 
darbības, datus par rādītājiem attiecībā uz 
dalībniekiem nosūta tikai tad, ja par 
attiecīgo dalībnieku ir pieejami visi dati, 
kas prasīti saskaņā ar III pielikumu, 
vienlaikus nodrošinot stingrus datu 
aizsardzības noteikumus.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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. Finanšu korekcijas attiecas uz 
nepilnībām, kas saistītas ar programmas 
intervencēm un nevis nepilnībām, kas 
izriet no ārējiem faktoriem. 

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārkārtošanās procesa izklāsts un 
visnelabvēlīgāk skarto teritoriju noteikšana 

1. Pārkārtošanās procesa izklāsts un 
visnelabvēlīgāk skarto teritoriju noteikšana 
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dalībvalstī dalībvalstī, tostarp vēsturiskā 
pārkārtošanās.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārkārtošanās grūtību novērtējums 
par katru noteikto teritoriju

2. Pārkārtošanās grūtību un iespēju 
novērtējums par katru no noteiktajām 
teritorijām

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. Novērtējums par pārkārtošanās 
procesa uz klimatneitrālu ekonomiku 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo ietekmi

2.1. Novērtējums par vēsturiskā un 
paredzamā pārkārtošanās procesa uz 
klimatneitrālu ekonomiku ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo ietekmi

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts - 3.1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1 a. apraksts par to, kā notiek 
apspriešanās ar kopienu pārstāvjiem un 
pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem un 
kā viņi tiek iesaistīti plānošanas procesā 
pirms un pēc plānošanas dokumentu 
izstrādes.
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